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Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében  
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 

2019. február 28-án megtartott nyílt üléséről 
 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 

Vámos Istvánné dr. 
Bíró Ferenc 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Dulai Roland 
Tengely László 
Papp Zsóka 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

 
Távollévő önkormányzati képviselők: 
Nincs 
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye:       

Varró Lajos 
Dr. Springer József 
Horvát Ernő 
Póczos Andrea 
 
Némethné Balázs Gabriella 
Nagy Tibor 
 
Tengely Katalin 
Nagy Tiborné  
 
Schlága István 
Kiss Emőke 
Sípos Dénesné 
 
Juhász János 
Riskó László 
Berencsi Gergely 
Bari Gergely 
 
Bárdos Krisztián 
Pozsár Istvánné 
Antal István 
 
dr. Elmi Ali 
dr. Molnár Ilona 
Vinczéné Kisgergely Noémi 
Szilágyi Sándor 

külső tag 
külső tag, fogorvos 
külső tag 
Arlói Széchenyi István Általános 
Iskola igazgatója  
Arlói Tengerszem Óvoda vezetője 
Arlói Szociális Alapszolgáltatási 
Központ vezetője 
Tájház és Könyvtár vezetője 
Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesület elnöke 
Polgárőr Egyesület elnöke 
Polgárőr Egyesület alelnöke 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány 
vezetője 
Sportegyesület vezetője 
Rizikó Rally Team Autósport E.elnök 
JOBBIK helyi vezetője 
Arlói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke 
Plébános 
Nőklub vezetője 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 
ügyvezetője 
háziorvos 
házi gyermekorvos 
területi védőnő 
Idősek Tanácsának elnöke 

Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
Jelen van 
Nem jelent meg 
 
Jelen van 
Jelen van 
 
Jelen van 
Jelen van 
 
Nem jelent meg 
Jelen van 
Jelen van 
 
Nem jelent meg 
Jelen van 
Nem jelent meg 
Nem jelent meg 
 
Nem jelent meg 
Jelen van 
Nem jelent meg 
 
Jelen van 
Jelen van 
Jelen van 
Jelen van 
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Koós Karolina 
Bodon Sándorné 
Fáklya Mária 
Tóthné Nagy Enikő 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Móráné Nemes Edit 

Csillagfürt Néptánccsoport tagja 
Vegyes kar vezetője 
Vegyes kar tagja 
ASZAK vezető helyettese 
jegyző 
jegyzőkönyvvezető 

Jelen van 
Jelen van 
Jelen van 
Jelen van 
Jelen van 
Jelen van 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. A napirendek előtt Tóthné Nagy Enikő az ASZAK 
vezető helyettese szeretne tájékoztatást adni. 
 
Tóthné Nagy Enikő: Az ASZAK nemzeti ünnepünk tiszteletére csatlakozott a 9. országfutás 
kezdeményezéshez és futó-gyalogló napot szervezünk, melyre várunk mindenkit. A 
rendezvény időpontja március 19, és az Arlói-tó parkolótól az öbölig kell elfutni, illetve 
elsétálni. Ez kb. 500 m, tehát nem nagy távolság.  
 
Vámos Istvánné dr.: Én is biztatok mindenkit, minél többen vegyünk részt.  
 

-.-.- 
 
Vámos Istvánné dr.: A napirend elfogadását javaslom a meghívóban feltüntetettek szerint. 
Az Indítványok, javaslatok, egyebek napirenden belül tájékoztatást szeretnék adni az 
Általános Iskola intézményvezetői pályázat kiírásáról, a szennyvíz beruházásról, a Pannon 
Antenna Kft. kéréséről. Kérem, az elhangzottak alapján szavazzunk a napirendről. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el:  
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1. Civil szervezetek támogatása 
2. Egészségügy beszámolója 
3. 2018. évi költségvetés módosítása 
4. 2019. évi költségvetés 
5. EHEP részvény értékesítése 
6. ASZAK térítési díj felülvizsgálata 

Szociális rendelet módosítása 
7. Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2019. évi 

költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása  

8. Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi költségvetése 
9. Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulása 2019. évi költségvetése  
10. ÉRV Zrt. Universal Beszerző Kft. 2019. évi közbeszerzési terve, 2019. 

évi üzleti terve, az elfogadott Szindikátusi szerződés és Megbízási 
keretszerződés 
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11. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és tájékoztató az iskolai 
beiratkozás időpontjáról 

12. Telekrész megvásárlása tornaterem építése céljára 
13. Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Tájékoztatás az Arlói Széchenyi István Általános Iskola 
intézményvezetői pályázat kiírásáról 

b) Tájékoztatás a szennyvíz csatornázási munkákról 
c) Pannon Antenna Kft. kérelme 

 
(Megérkezett az ülésre Dulai Roland önkormányzati képviselő) 

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

Tárgyalt napirendi pontok:  
 
 

1) napirendi pont 
 

Civil szervezetek támogatása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Az előző évben 300.000 Ft támogatást kaptak, rendben el is számoltak 
a támogatással. A kérelmet banki költségekre, könyvelési díjra, pályázati és posta költségekre, 
Kézművesház épület biztosítására, a gépjármű kötelező felelősség biztosítására, casco 
biztosításra és autógumi cseréjére kérték. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a 300.000 Ft támogatást.  
 
Papp Zsóka: Felhívom a figyelmet arra, hogy nem támogatható a jövedelemtermelő 
tevékenység, valamint az a tevékenység, amely nem közösségi célokat szolgál, hanem a 
szervezet saját belső, zártkörű programját célozza meg. A pályázat elbírálásánál előnyben 
részesülnek azok a pályázó szervezetek, melyek települési, térségi szintű tevékenységet 
valósítanak meg, illetve Arlóban széles spektrumú, nagyszámú társadalmi réteget szólítanak 
meg és vonnak be tevékenységükbe. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen 
szavazattal egyetért az AKKE támogatásával.  
 
Bíró Ferenc: Az egyesület egy ernyőszervezet, sok civil szervezet tartozik hozzájuk. Úgy 
gondoltam jobb lenne, ha a könyvelési díjakra, adminisztrációs költségekre ők pályáznának, 
de ez nem lehetséges, mert ők is csak 300.000 Ft-ra pályázhatnak. Így a különböző művészeti 
csoportok is pályáznak könyvelési díjra és adminisztrációs költségre.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
300.000 Ft-os önkormányzati támogatásáról. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

38/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesületet 
300.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Nőklub: 
 
Balázsné Király Rita: A tavalyi évben 150.000 Ft támogatást kaptak, ezzel elszámoltak. 
179.000 Ft-ra nyújtottak be pályázatot. Az önkormányzati támogatást könyvelési költségekre, 
meghívók készítésére, és színházjegyre kérik. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja a kért támogatás megszavazását.  
 
Papp Zsóka: A színházjegyeket saját felhasználásra vásárolják-e meg, zárt esemény lesz, 
vagy bárki részt vehet az előadáson?  
 
Pozsár Istvánné: Csak a Nőklub tagjai vehetnek részt 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással javasolja az elfogadást.  
 
Pozsár Istvánné: Érdeklődtem, és azt a választ kaptam, hogy belépőjegyet lehet a 
pályázatban elszámolni.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Magáncélú felhasználás nem lehetséges.  
 
Pozsár Istvánné: Nekünk nem fő profilunk az éneklés. 
 
Vámos Istvánné dr.: Régebben is felmerült, ez a 70-80 éves korosztály az, amely elment a 
rózsakertet megnézni, és csak a Nőklub tagjai és családtagjaik vettek ezen részt. Ennek a 
korosztálynak nincs más programja. 
 
Pozsár Istvánné: Az elszámolásnál felsoroljuk részletesen, hogy kik vettek részt a 
programon.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A pályázati kiírást a képviselő-testület szavazta meg. Nem 
számolható el, ha nem közösségi célokat szolgál, hanem a szervezet saját zártkörű programját 
célozza meg. Azt javasoltam, amely talán közösségi célnak elfogadható, hogy elmennek 
színházba, bérelnek egy buszt, amin 40 fő fér el, és ebből 15 fő a Nőklub tagja, ezen túl 
meghirdetik, bárki részt vehet a programon, de a többiek sem fizetnek a buszért.  
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Vámos Istvánné dr.: A Nőklub önszerveződő, önkéntes civil közösség. Közösség, aminek 
van 25-30 tagja, és nem az a klub, ahol a tag elmegy a családjával színházba, hanem 
közösségként vesznek ezen részt.  
 
Balázsné Király Rita: Amikor meghoztuk a pályázati kiírással kapcsolatos döntést, nem 
gondoltuk, hogy ilyen szőrszálhasogatóan szavazunk a támogatásról. Szerencsétlenül került 
bele, ha szó szerint nézzük, nem lehetne elfogadni. Egy a lényeg, hogy tudjuk őket támogatni, 
a szervezet saját boldogulására használná fel ezt az összeget. 
 
Vámos Istvánné dr.: Én közösségnek tekintem a Nőklubot. Megszavazok 15 ember részére 
színházjegyet. Ha csak a szervező van ott, a többiek nem, akkor lenne magáncélú. 
 
Bíró Ferenc: A megfogalmazással van probléma. Amíg benne van a közösségi célú 
felhasználás, ilyen jellegű kiírásnak megfelelően akarom támogatni a szervezetet. A Vegyes 
kar esetében jövedelmet fizetünk a kar vezetőjének. Ha tiszteletdíjat lehet fizetni, akkor 
teljesen normális, hogy önszerveződő közösséget támogatunk. Változtatni kell a kiíráson.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Most nem lehet változtatni, mert a múlt hónapban fogadta el a 
testület és ennek megfelelően kerültek benyújtásra a pályázatok.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nőklub 179.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

39/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Nőklub támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére a Nőklubot 179.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Színjátszó csoport: 
 
Balázsné Király Rita: Az előző évben 150.000 Ft támogatást kaptak, most 300.000 Ft-ot 
szeretnének. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen és 1 nem szavazattal 
támogatja a 300.000 Ft odaítélését. 
 
Papp Zsóka: A támogatást könyvelési díjra, adminisztrációs költségekre, irodaszerre, 
üzemanyag költségre, díszletek anyagköltségeire és csizma, cipő fellépő ruhák vásárlására  
használnák fel. A könyvelési díj jövőre sem fog változni, 60.000 Ft marad, ezen osztozik 5 
tagszervezet, így 12.000 Ft esik egy-egy szervezetre. Ha tavaly 15.000 Ft-ot fizettek, akkor az 
idén is.  
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Tengely Katalin: Tavaly kifutottunk a pénzből, nem tudtuk kifizetni a 15.000 Ft-ot. A 
könyvelő azt mondta, jó lesz, ha ebben az évben fizetjük ki.  
 
Nagy Tiborné: Minden szervezetnek külön készítenek számlát. 
 
Bíró Ferenc: Tavaly a könyvelési díjra kért összeg elszámolása nem történt meg, és nem volt 
átcsoportosítás kérése sem.  
 
Tengely Katalin: Nem számoltuk el a könyvelési díjat. 
 
Vámos Istvánné dr.: 250.000 Ft támogatást javaslok. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 270.000 Ft 
támogatást javasol. Az irodaszert és az adminisztrációs költséget tartottuk soknak, mert a 
többi szervezet 5.000 Ft-ot kért erre, a Színjátszó csoport pedig 20.000 Ft-ot.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Színjátszó csoport támogatásáról, aki egyetért a  
 

- 270.000 Ft támogatással:  4 igen és 3 nem szavazat, 
- 250.000 Ft támogatással:  1 igen és 6 nem szavazat, 
- 300.000 Ft támogatással:  2 igen és 4 nem szavazat. 

 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, és 3 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

40/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Színjátszó csoport támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére a Színjátszó csoportot 270.000 Ft összeggel 
támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vegyes kar: 
 
Balázsné Király Rita: 300.000 Ft önkormányzati támogatást igényeltek, az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság ezt 3 igen szavazattal támogatja.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a 
300.000 Ft-os támogatással. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Vegyes kar 300.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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41/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Vegyes kar támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére az Arlói Vegyes kar működését 300.000 Ft 
összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Idősek Tanácsa 
 
Balázsné Király Rita: Az Idősek Tanácsa is csatlakozott az Arlói Közéletért és Kultúráért 
Egyesülethez. A kért 130.000 Ft-os támogatást benzin költségre, étkezésre, roma nemzetiségi 
fórum megszervezésére szeretnék a felhasználni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
3 igen szavazattal javasolja a támogatást.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a kért 
összeg megadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Idősek Tanácsa 130.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

42/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Idősek Tanácsa támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére az Idősek Tanácsát 130.000 Ft összeggel 
támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Polgárőr Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: A tavalyi évben kapott támogatással rendben elszámoltak. Ebben az 
évben az önkormányzati támogatást üzemanyag költségre, kötelező biztosítás díjára, 
könyvelési és bankköltségre szeretnék felhasználni. Kiss Emőke tájékoztatta a bizottsági 
tagokat, hogy az önkormányzati támogatás beadását követően jelent meg pályázat, melyre az 
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egyesület be fogja adni igényét. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal egyetért a kért 300.000 Ft-os támogatással. 
  
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal támogatja a 
300.000 Ft önkormányzati támogatás megszavazását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Polgárőr Egyesület 300.000 Ft-os 
támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

43/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgárőr Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére az Arlói Polgárőr Egyesületet 300.000 Ft 
összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Arlói Római Katolikus Plébánia: 
 
Balázsné Király Rita: A kért 300.000 Ft-os támogatást futószőnyeg vásárlására és a 
Betlehemi szoborcsoport cseréjére kérték. Ezt az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal támogatja. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a 
támogatással. 
 
Tengely László: Elindult a Magyar falu program, amelyben az egyházakat támogatják. 
Elképzelhető, hogy célszerű lenne nekik is pályázatot beadni.  
 
Bíró Ferenc: A kettő nem ugyanaz. Az önkormányzat a saját egyház közösségét 
mindenképpen kell, hogy támogassa. Jelképes összegről van szó. A Magyar falu program 
keretein belül nagy értékű beruházásra lehet pályázni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az egyházi tulajdonban lévő épületekre TOP pályázatot lehet 
benyújtani.  
 
Tengely László: A bizottsági ülésen beszéltünk róla, hogy kicsit több az igény, mint ami első 
körben kiosztható összeg. Nem a támogatáson van a hangsúly, hanem a mértéken. 
Maximálisan egyetértek a támogatással, 200.000 Ft támogatást javaslok. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Római Katolikus Plébánia támogatásáról, 
aki egyetért  
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- 200.000 Ft-os támogatással: 1 igen és 6 nem szavazat, 
- 300.000 Ft-os támogatással:  6 igen és 1 nem szavazat. 

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

44/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Római Katolikus Plébánia támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére az Arlói Római Katolikus Plébániát 300.000 
Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Sportegyesület: 
 
Balázsné Király Rita: 90.000 Ft-ot kérnek, banki és adminisztrációs költségekre, továbbá az 
asztaliteniszezők nevezési díjára és útiköltségére. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a kért összeg megadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen és 1 nem szavazattal 
javasolja a kért összeg elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A táblázat kitöltése pontatlan, javítani szükséges az összeget, vagy a táblázat 
fejlécében szereplő „ezer Ft”-ot törölni kell.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Sportegyesület 90.000 Ft-os támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, és egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

45/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Sportegyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére a Sportegyesületet 90.000 Ft összeggel 
támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Jóléti Szolgálat Közalapítvány: 
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Sipos Dénesné: A Falu TV tavaly júliustól nem üzemel, erre megkértük a szüneteltetési 
engedélyt, amit a Médiahatóság 6 hónapban állapított meg. Ez a 6 hónap letelt. Megküldték a 
törlésre vonatkozó végzést, amiben szerepel, hogyha 8 napon belül kimenthetjük magunkat, 
akkor lehetséges az újraindítás. Ezt megtettük arra való hivatkozással, hogy a PR Telecom 
Zrt. fejállomás áttelepítésére kerül sor, ezért történik a szüneteltetés ilyen sokáig. Reméljük, 
rövid időn belül el tudjuk indítani a TV-t.  Két szakember megnézte a technikát és azt 
nyilatkozták, hogy újra indítható. Jelenleg csak a könyvelési díjat muszáj fizetni, azért nem 
kértünk támogatást, mert nem tudjuk még pontosan mikor és hogyan fogjuk újra indítani a 
TV-t.  
 
 
Csillagfürt Néptánccsoport: 
 
Balázsné Király Rita: A Néptánccsoport 280.000 Ft önkormányzati támogatásra nyújtott be 
pályázatot, karakter cipők, sárközi viselethez anyag vásárlására, alsó szoknyák varratására 
szeretnék fordítani a kért összeget. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a kért összeg megszavazását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
pályázatban írt összeg megadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Csillagfürt Néptánccsoport 280.000 Ft-os 
önkormányzati támogatásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, és egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

46/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Csillagfürt Néptánccsoport támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére a Csillagfürt Néptánccsoportot 280.000 Ft 
összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Rizikó Rally Team Autósport Egyesület: 
 
Balázsné Király Rita: Tavalyi évben kaptak először támogatást, 100.000 Ft összegben. 
Ebben az évben 260.000 Ft-ot kértek sportruházatra, könyvelési díjra, utazási, szállás 
költségekre, és nevezési díjra. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság ülésén 2 fő volt 
jelen. Polgármester asszony 200.000 Ft-ot javasolt támogatásként, mely összegre 1 igen és 1 
nem szavazat volt, én a 260.000 Ft-ot javasoltam, ez az összeg is 1 igen és 1 nem szavazatot 
kapott. Így a bizottsági ülésen nem született döntés. 
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Papp Zsóka: Nagyon nagyra értékeljük az elért eredményeket és most is gratulálunk hozzá. 
Azonban van egy keretösszeg, 3 millió Ft, melyből 2.850.000 Ft-ot helyi civil szervezetek 
támogatására, 150.000 Ft-ot egyéb civil szervezetek támogatására szeretnénk fordítani. A 
támogatások elosztásának első körében a 2.850.000 Ft 80 %-a osztható ki. Ezt is szem előtt 
tartva, és azt, hogy még fiatal civil szervezetről van szó, a bizottság 150.000 Ft-ot javasol 3 
igen és 2 nem szavazattal. Szeretnénk a támogatás összegét évről évre növelni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Több módosító javaslat is elhangzott, kérem, szavazzunk ezekről. Aki 
egyetért a Rizikó Rally Team Autósport Egyesület 
 

- 150.000 Ft-os támogatásával: 3 igen és 4 nem szavazat 
- 200.000 Ft-os támogatásával: 2 igen, 4 nem szavazat, 1 tartózkodás 
- 260.000 Ft-os támogatásával:  2 igen és 5 nem szavazat. 

 
Vámos Istvánné dr.: Nem született döntés az Egyesület önkormányzati támogatásának 
összegéről. Visszavonjuk-e az előző döntést és még egyszer szavazunk azért, hogy döntés 
szülessen a támogatásról? Kérem, mindenki gondolja át a támogatás összegét. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ügyrendi javaslatra ismételhető meg a szavazás egy ülésen 
azonos témában. 
 
Balázsné Király Rita: Visszavonom a 260.000 Ft-os támogatásra tett javaslatomat és 
javaslom a szavazás megismétlését.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Rizikó Rally Team Autósport Egyesület 
önkormányzati támogatásáról, aki egyetért a 
 

- 150.000 Ft-os támogatással:  3 igen, 3 nem szavazat és 1 tartózkodás 
- 200.000 Ft-os támogatással:   4 igen, 3 nem szavazat. 

 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 4 igen szavazattal, és 3 nem szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
 

47/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy:  Rizikó Rally Team Autósport Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség 
Önkormányzata 2019. évi költségvetése terhére a Rizikó Rally Team Autósport Egyesületet 
200.000 Ft összeggel támogatja. 
 
Határidő: 2020. január 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
(Megérkezett az ülésre Szilágyi Sándor az Idősek Tanácsa elnöke) 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatom elnök urat, hogy az Idősek Tanácsa részére a képviselő-
testület 130.000 Ft önkormányzati támogatást szavazott meg. Elmondtam, hogy a roma 
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nemzetiségi fórum megszervezése alkalmával szeretnénk előadókat hívni. A fórumot főleg a 
felnőtt roma lakosság részére indítanánk. 
 
 

2) napirendi pont 
 

Egészségügy beszámolója 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Háziorvosi I. körzet: 
 
Vámos Istvánné dr.: 2018-ban 11.050 eset volt a rendelőben, sajnos járványok is voltak a 
településen. Örülünk, hogy doktor úr jó egészségnek örvend, és reméljük, sokáig látja még el 
feladatát. Köszönöm a munkáját.  
 
Balázsné Király Rita: Örömmel vesszük minden évben a beszámolót, melyet az 
egészségügyben dolgozók elkészítenek a képviselő-testület számára. Egy évben 11.050 eset 
volt, ez nagy munkával jár. Leírta doktor úr, hogy a szakellátás területén sokat romlott a 
helyzet, mire gondolt? Szomorú, hogy Arló egészségügyi állapota stagnál, két területen nagy 
fokú romlás tapasztalható a tüdő, és daganatos betegségeknél. Sajnálatos, hogy a 
mammográfiai és rákszűrésre kevesen mennek el. Ebben az évben talán az 50 éven felüliek 
vastagbél szűrése megoldódik. Köszönjük az egész éves munkát, és jó egészséget kívánunk. A 
beszámolót az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja 
elfogadásra. 
 
dr. Elmi Ali: Tüdőgyógyász nincs, nem is lesz, hetente kétszer jön egy kolléga Edelényből. 
Sajnos sokszor arra sincs ideje, hogy a javaslatokat kiadja a betegeknek, hogy a háziorvos 
meg tudja írni a gyógyszert. Így betegszállítóval elküldjük a beteget Edelénybe, hogy 
megkapja a szakorvosi javaslatot. Bőrgyógyász régen minden nap rendelt, de amióta elment a 
doktornő nincs megfelelő órában rendelés. Hetente egyszer jön valaki, de ha van 50 beteg, azt 
nem tudja megvizsgálni. A belgyógyászat, sebészet, gyerekgyógyászat működik. Pajzsmirigy 
gondozás Miskolcon van, fél éves előjegyzéssel, a hematológiai előjegyzés szintén 6 hónap. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az alapellátásról való gondoskodás lenne a legfontosabb feladatunk, 
nem mindegy milyen módon jutnak el a betegek a szakellátásra. Sajnos úgy látszik, hogy az 
alapellátás jobban működik, mint a szakellátás.  
Kérem, szavazzunk a háziorvosi I. körzet beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

48/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi I. körzet beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosi I. körzet beszámolóját 
elfogadja.  
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Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Háziorvos II. körzet 
 
Balázsné Király Rita: Örülünk, hogy megoldódott a helyettesítés. Magas volt a 
betegforgalom, 11.249 eset volt. Szintén volt szűrés, pl. hasi UH, és majd lesz vastagbél 
szűrés is. A táblázatban rossz dátum maradt, ezt ki kell javítani. A bizottsági ülésen felmerült, 
hogy működik-e a magánrendelés, de doktornő családi elfoglaltsága miatt még nem vette 
igénybe erre a célra a rendelőt. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Schuller doktor úrnak is köszönjük, hogy a helyettesítésben ilyen 
szerepet vállalt, és nem idegen orvossal kellett megoldani, praxison belül maradtak. Dr. 
Németh Csilla doktornőt várjuk vissza minél előbb, jó egészséget kívánunk neki is. Örülünk, 
hogy Schuller doktor úr is részt vesz az ügyeletben, 4-et ügyel ő is, mint a többi doktor. Az 
ügyelettel kapcsolatban elmondható, hogy március 1-től 50 %-kal megemeltük az ügyeleti 
díjat. A mi településünk az, amely a legtöbbet fizet a háziorvosi ügyeletbe, ami a 
lakosságszámnak köszönhető. Ózdhoz sok település csatlakozott, sokkal olcsóbban oldható 
meg az ügyeleti ellátás. A képviselő-testület úgy döntött 2019. december 31. napjával kilép a 
Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeletből és az ózdihoz kíván csatlakozni. 6 hónappal előtte meg 
kell hozni a döntést.  
Kérem, szavazzunk a háziorvosi II. körzet beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

49/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Háziorvosi II. körzet beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Háziorvosi II. körzet 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Gyermekorvos: 
 
Vámos Istvánné dr.: A beszámolóból láthatóak a nehézségek, nagyon magas az esetszám. 
Köszönöm a doktornő áldozatos munkáját ezen a területen, és még plusz feladatot vállalt a 
praxis közösségben is. Ezek a szűrések remélhetőleg segítettek. 
 
Balázsné Király Rita: Doktornő minden évben részletes tájékoztatást ad a testület számára. 
994 fő tartozik hozzá, 8150 esetben jelentek meg a rendelőben és 992 volt a rendelőn kívüli 
ellátás. Ő is megemlítette, hogy egyre több a fiatal terhes. Beutaló nélkül is lehet menni egyes 
szakrendelésekre, kérem, adjon arról tájékoztatást, melyek ezek a területek. Örülünk, hogy 
egészségügyi állapotod megengedi, hogy rendelj és köszönjük a hozzáállást, a munkádat és jó 
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egészséget kívánva az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: A gyermekorvosi ügyelet a kórház területére költözött.  
 
dr. Molnár Ilona: Nekünk az ügyeletre Borsodnádasdra kell menni, ha sürgősségi ellátás 
van, akkor a kórházi osztályra kell menni. Beutaló nélkül fogad a szemészet, bőrgyógyászat, 
sebészet, fül-orr-gége szakrendelés. Előjegyzés mindenhová kell. Csatlakozom dr. Elmi Ali 
doktorúrhoz, sajnos 2-3 hónapos előjegyzések is vannak. A gyermekgyógyászat vonalon is 
rossz a helyzet, nincs gyermek kardiológus, pulmonológus egy van Miskolcon, gyerek 
ideggyógyász kettő van. Féléves előjegyzések vannak egy-egy esetben. Vannak olyan 
daganatos betegségek, hogy egy hónap után jutnak el a szakrendelésre és akkor már nem lehet 
megmenteni. Másik, számomra érthetetlen és meglepő, hogy a mentőszolgálat este 7 órától 
reggel 7 óráig Budapesten fogja fogadni a hívásokat.  
 
dr. Elmi Ali: Olyan ember veszi fel, akinek fogalma sincs arról, egyes települések hol 
vannak.  
 
dr. Molnár Ilona: Fontos lenne pl. hogy Arlót Arnóttal ne keverjék össze. Nem világos 
számomra, hogy akut esetekre is vonatkozik, vagy csak kérni akarok egy mentőt, hogy holnap 
vigye el a beteget és vegyék le a gipszet a lábáról.  
 
Balázsné Király Rita: Nem tesznek különbséget, ha doktornő kéri vagy magánszemély kéri a 
segítséget? 
 
dr. Molnár Ilona: Magánszemélynek fel se veszik majd, az ügyelet eldönti kell-e mentő. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a gyermek háziorvosi körzet beszámolójának 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

50/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Gyermek háziorvosi körzet beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyermek háziorvosi körzet 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Védőnői beszámoló: 
 
Balázsné Király Rita: Minden évben nagyon részletes beszámolót készítenek a védőnők is. 
Az iskolások, óvodások ellátása, az egészségnevelés, szűrővizsgálatok szervezése nagy 
feladatot igényelnek. Tudjuk, szakmailag mindent megtesznek a fejlődés érdekében, 
továbbképzésen részt vesznek. A személyi higiéniával minden második gyereknek problémája 
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van. Úgy gondolom, ez egy borzasztó helyzet. Az utóbbi 3 évben mélyrepülést látok ezen a 
területen, és nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is problémájuk van ezzel. Nem 
mosakodnak, piszkos a ruhájuk, nem fésülködnek, így jönnek iskolába. Ezt szomorúnak 
tartom. Tetvesség, fertőző májgyulladás, a közösségben lévő gyerekek mikor szabadulnak 
meg ettől? További jó egészséget kívánok. A harmadik védőnői körzetben történik a 370 
gyerek vizsgálata. Örvendetes, hogy kevés olyan van, aki nem kapta meg a kötelező 
védőoltást. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Köszönjük a munkátokat.  
 
Balázsné Király Rita: Kérem, polgármester asszonyt adjon tájékoztatást az egészségügyi 
központtal kapcsolatban.  
 
Vámos Istvánné dr.: Azon vagyunk, hogy megvalósuljon az egészségügyi központ 
megépítése, illetve felújítása. Most történt meg az első programok kiírása és a Magyar falu 
program keretein belül lehet pályázni, most a keretösszegeket adták meg. Több mindenre 
lehet pályázni, de legelőször az egészségügyi központ kialakításához hiányzó összeget 
szeretnénk megkapni. A Magyar falu program keretén belül a következőkre lehet pályázni: 
szolgálati lakás, bölcsőde és óvodafejlesztés, orvosi rendelő és orvosi eszközök, polgármesteri 
hivatal felújítása, belterületi járda- és útfelújítás, temetőfejlesztés, eszközfejlesztés közterület 
karbantartására. 
 
Tengely László: Semmi nincs véletlenül. Doktornő, védőnők elmondták, hogy gyerekek 
szülnek gyereket. Ha koszosak, tetvesek a gyerekek, nem mosakodnak, nem tisztálkodnak, azt 
adják tovább a családban.  
 
dr. Molnár Ilona: Van egy kultúra a roma közösségekben, ahol a fiatalkori szülés elfogadott, 
de az, hogy valaki tiszta, vagy hogyan tartja rendbe a lakását, ki melyik korosztályba vagy 
közösségbe tartozik nem része ennek. Víz és szappan van. Ha valaki bejön a rendelésre, vagy 
a tanácsadóba, elmondjuk, leírjuk, hogyan csinálja.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a védőnői körzet beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

51/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Védőnői körzet beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Védőnői körzet beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Fogorvos: 
 



16 
 

Vámos Istvánné dr.: Ő is nehéz munkát végez. A statisztikai adatok szerint 2000 
lakosonként kellene egy fogorvos, ő több mint 7000 lakost lát el. Az a problémája, hogy ő 
sem tud egy limiten túl vállalni, mert a finanszírozás nem engedi meg. Nem lehet neki több 
beteget ellátni. Korábban főorvos úr azt nyilatkozta, szívesen részt vesz az ügyeleti ellátásban, 
mert úgy gondolta, hogy az arlói betegeket visszaküldik a rendelőből, azért, mert ő nem vesz 
ebben részt. Az volt a kérése, járjak utána, hogy saját rendelőjében vállalhat-e ügyeletet, de a 
társulás erre nemet mondott. Az ügyelet külön rendelőben van, így még is részt tud venni az 
ügyeletben. Azért küldték el az arlói beteget, mert fogpótlást szeretett volna csináltatni.  
 
Balázsné Király Rita: A beszámoló nagyon alapos, statisztikai adatok is szerepelnek benne. 
6-18 évesek fogai sokat romlottak az utóbbi években. Az iskolai fogászati ellátás 
folyamatosan megtörténik. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a beszámoló elfogadását.  
 
Horvát Ernő: Roma lakosok nem úgy fogadták a doktor urat, ahogy kellett volna, mert olyan 
stílusban beszélt, de most már azt mondják jó orvos, és bátran mennek hozzá. Megköszönöm 
az egészségügyi dolgozók munkáját, hiszen nagy mértékben romákat kezelnek. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Fogorvosi körzet beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

52/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Fogorvosi körzet beszámolója 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fogorvosi körzet beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: 2020. február 28. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

Szünet 

 
 
Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése ismét határozatképes. 
 
 

3) napirendi pont 
 

2018. évi költségvetés módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a költségvetés módosításának elfogadását.  
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Papp Zsóka: Jegyző szóbeli kiegészítése után a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 
igen szavazattal javasolja a módosítás elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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.30.) 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 a 
2018. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el. 

 
1. § 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
 

„2. § (1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) az Önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: költségvetés) 

2 010 806 702  Ft    Költségvetési bevétellel 
2 137 413 481  Ft    Költségvetési kiadással 

               126 606 779  Ft 
 

70 387 779 Ft 
                  56 219 000 Ft 

   Költségvetési hiánnyal     
   (pénzmaradvány) 
   -ebből működési 
   felhalmozási hiánnyal    
   (pénzmaradvány) 

 
állapítja meg.” 
 

2. § 
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A Rendelet  1.1., 1.2.,  2.1., 2.2., 6., 7., 8., 9.1., 9.1.1., 9.2., 9.2.1., 9.3., 9.3.1., 9.4, 9.4.1., 
melléklete helyébe az 1-15 melléklet lép. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2019. március 2-án lép hatályba és 2019. március 3-án hatályát veszti. 
 
 
Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea 
   polgármester         jegyző 
 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 

 
 

4) napirendi pont 
 

2019. évi költségvetés 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 Balázsné Király Rita bizottsági elnök 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Én írtam egy előterjesztést, melynek a lényege, hogy évek óta 
többször felmerült annak az igénye, hogy a pedagógusok valamilyen elismerést kapjanak az 
önkormányzattól. Az önkormányzat több évvel ezelőtt átadta az iskolát a KLIK-nek, akkor 
még nem lett volna kötelező. A KLIK Kazincbarcikai Tankerülete lett a fenntartó. Amit 
bejelentettek 7 évvel ezelőtt, még az a béremelés sem történt meg. Készítettem egy 
előterjesztést, én laikusként 2 területen láttam volna az elismerésre lehetőséget. Az egyik a 
kitüntetések adományozásáról szóló rendelet, hogy az iskola 30 dolgozója egyszeri pénzbeli 
juttatásba részesüljön. A másik, a szociális rendelet módosítása, amelyben több olyan 
támogatása van az önkormányzatnak, pl. Bursa Hungarica, Arany János Tehetséggondozó 
Program, 65, 75 éven felüliek támogatása, ahová a pedagógusok elismerése is beleférhetne. 
Én az előterjesztési szándékomat jeleztem polgármester, és jegyző asszony felé, és kértem a 
segítségüket. Negatív lett ennek az eredménye. Úgy gondolom, nagyon nehéz helyzetben 
vagyunk, mint pedagógusi létszám tekintetében, mint abban, hogy halmozottan hátrányos 
helyzetű gyerekeket tanítunk. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a költségvetést 
megvitatta, és 3 igen szavazattal javasolja elfogadni.  
 
Papp Zsóka: A bizottságunk megtárgyalta elnök asszony előterjesztését. Jegyző asszony 
elmondta, hogy felhívta a Törvényességi Főosztályt, ahol jogalapot nem találtak a pénz 
kiosztására. A 2019. évi költségvetéshez a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén 
az ASZAK intézményvezetője szóbeli előterjesztést nyújtott be. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a költségvetés elfogadását.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Elnök asszony előterjesztése kapcsán felvettük a kapcsolatot a 
Kormányhivatallal és szakmai véleményüket kértük, lehetne-e bármely rendeletben olyat 
találni, amivel valahogyan meg lehetne oldani a pedagógusok elismerését. Bármit csinálunk, 
nincs jogalapja, nem lehet olyan feltételt találni, aminek ez megfelel. Szociális alapon egy 
intézményben mindenki kapjon valamilyen juttatást, nem lehet. A rendelet arlói lakosokra 
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vonatkozik. Kitüntetési rendeletben sem tudjuk megoldani, mert hasonló feltételekkel más 
intézményben is dolgoznak. Egy kitüntetést kiemelkedő munkáért lehet adni. Első dolgozótól 
az utolsóig, mindenki kiemelkedően teljesít, az nem igaz. Utalványt nem lehet adni, mert az 
jogviszonyhoz kötődik. Személyi juttatás adása esetén a munkáltatói jogkört vonnánk el a 
fenntartótól. 
 
Balázsné Király Rita: Megköszönöm polgármester és jegyző asszony segítségét. A 
Kormányhivatal leírná-e az elmondottakat? Sajnálom, hogy nem lehet. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Megkérem, hogy írják le.  
 
Balázsné Király Rita: A beszámolóban szerepelt, az iskolára nem feltétlenül kedvezően 
hatnak a költségvetésben lévő rendelkezések, ebbe az önkormányzat nem szólhat bele, ez mit 
takar, hallok körzetesítésről is. 
 
Vámos Istvánné dr.: Nincs ráhatásunk az iskolára. Amíg önkormányzati fenntartású volt, 
akkor működött az együttműködés, bizonyos kérdéseket összehangolva tudott az iskola 
nevelési programot összeállítani, más programokban együttműködni. Sem szakmai, sem 
személyi ráhatásunk nem lehet, hiszen a korábbi jogunkat is elveszítettük. Az igazgató 
választásnál már figyelembe se veszik a véleményünket. Nekünk sem mindegy ki van az arlói 
intézmény élén. 
 
Balázsné Király Rita: Van-e információ az 1-2 éve hangoztatott körzetesítésről? Azt 
hallottam, hogy utazó pedagógusok lesznek, bizonyos szaktanárok fognak utazni egyik 
településről a másikra.  
 
Vámos Istvánné dr.: Nincs információm ezzel kapcsolatban. Kérem, szavazzunk a 2019. évi 
költségvetés elfogadásáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
5/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2019. 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 14/2016. 
(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 és Településfejlesztési 
Bizottság írásos véleményét a 2019. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el. 

1. §  
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A rendelet hatálya 

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

2. §  

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) 
az Önkormányzat 2019. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban: költségvetés) 

759 570 861 Ft Költségvetési bevétellel 
    1 196 266 316 Ft Összes kiadással 

436 695 455 Ft 
117 471 711 Ft 

 319 223 744 Ft 

Költségvetési egyenleggel 
-ebből működési (hiány)  
           felhalmozási (hiány) 

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 2019. évi költségvetését részletesen a következők 
szerint állapítja meg: 

a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból 
fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. 

b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.      

c) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet 
részletezi.       

d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak 
beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. 
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e) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. 
melléklet szerint részletezi. 

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

g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások Önkormányzati, továbbá 
intézményenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak 
létszámát intézményenként, feladatonként  és azon belül kötelező feladatok, önként 
vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban 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. 

(2) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.  

 

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) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 
esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadásai 
előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, 
munkabérek rovat eredeti előirányzatának 2 %-áig vállalható kötelezettség. 

 (3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert 
tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási 
előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési 
szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. 

 (4) 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. 

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

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

 

5. §  

Az előirányzatok módosítása 
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(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 költségvetési szerv a 
költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. 
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.  

(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 a 14/2018. (I.26.) és a 15/2018. (I.26.) határozattal elfogadott 
munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek. 

(3) A költségvetési szervek számára az ellátott feladatok fedezetéül a 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 szervek költségvetésében részére 
megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.  

(5) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a 
jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 
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7. §  

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

(1)  Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső  kontrollrendszer 
keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért 
az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető 
felelős. 

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

 

8. §  

Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2019. március 2-án lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (I.29.) 

önkormányzati rendelet. 
 
 
 
Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea  

     polgármester                                jegyző 

 
A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete. 

 
 

5) napirendi pont 
 

EHEP részvény értékesítése 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Papp Zsóka: Az árfolyam jelenleg 224 Ft-on áll, vásárláskori értéke 1000 Ft volt. 8630 db áll 
rendelkezésünkre, mi ezt nem vettük, hanem adták 1997-1998-ban. Az árfolyam alakulásának 
polgármester utánajárt. A vevő 40 Ft/db áron szerette volna megvásárolni, de végül 
polgármester asszony 100 Ft/db árat tudott kialkudni. Jobb lenne most ez a 800-900.000 Ft, 
mint megvárjuk, hogy teljesen elértéktelenedik. Bizottsági ülésen polgármester asszony 
elmondta, eljöhet olyan idő is, hogy felmegy az értéke. Az értékesítés mellett döntöttünk 5 
igen szavazattal, és javasoljuk a felhatalmazás megadását polgármester asszony részére az 
értékesítés előkészületeinek megkezdésére.  
 
Vámos Istvánné dr.: 1998-ban vezette be ezt a részvényt a tőzsdei kereskedés, soha nem volt 
jó. Akkor foglalkoztunk vele, amikor az ÁSZ rákérdezett, felülvizsgáltuk-e a részvény 
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forgalmát. A számviteli előírásoknak megfelelően értékvesztés elszámolására kerül sor.  
Utolsó emelkedése több hónappal ezelőtt volt. 2019. február 15-i névértéke 224 Ft, 100 Ft-ra 
van vételi ajánlatunk. De ha esetleg időközben az Rt. tönkre megy, csődeljárásra kerülhet sor, 
ugyanis a vezetőség teljes mértékben lemondott, úgy a részvények elértéktelenednek. Vagy 
eladjuk úgy, hogy valamennyit profitálunk, mert ha törlik a céget, akkor semmilyen 
kereskedelem nem lehet. Nekünk nincs brókerünk, nem tudjuk megbízni, hogy kísérje 
figyelemmel az értékpapír tőzsdét. Benne van az a veszély is, ha esetleg olyan társaság 
vásárolja meg ezeket a részvényeket, akik elképzelhető, hogy újra bedobják a forgalomba, 
emelkedhet az értéke. De nekünk ez kockázatot jelent. Ezért arra tett javaslatot a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság, hogy biztosra menjünk és adjuk el. 
 
Bíró Ferenc: Mi nem vagyunk tőzsdei szakemberek, sem időnk, sem lehetőségünk, hogy 
ezzel foglalkozzunk. Minden tőzsdei műveletnek vannak kockázatai, és lehetőségei. Később 
előfordulhat nagyobb nyereség. Most olcsón adjuk el, de lehet később többet kaptunk volna. 
Miután megszűnt az Rt., az is lehet, a részvényeseknek plusz költsége keletkezik a törlés 
folyamán. Most célszerűnek látom eladni a részvényeket.  
 
Vámos Istvánné dr.: Arra kérem a képviselő-testületet, hatalmazzon fel az adásvételi 
szerződés aláírására. Kérem, szavazzunk a részvények eladásáról és a polgármester 
felhatalmazásáról az adásvételi szerződés aláírására. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

53/2019. (II. 28.) határozat 
 

Tárgy: EHEP részvények értékesítése 
 
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és az EHEP részvényt a kölcsönösen 
kialkudott 100 Ft/db áron, összesen 863.000 Ft áron értékesíti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja, és a 
részvények tulajdonjogát a vevőre átruházza. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

6) napirendi pont 
 

 
ASZAK térítési díj felülvizsgálata 

Szociális rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
ASZAK térítési díj felülvizsgálata: 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A bizottsági ülésen tájékoztatott az intézményvezető arról, hogy a szociális 
étkeztetésnél önköltség csökkenés következett be, az itt fennmaradó összeget áttesszük az 
idősek klubjához, hogy ne legyen ennyire veszteséges. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az elfogadást. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az idősek klubja finanszírozására jelentős összeget fordítunk, így ez az 
összeg csökkenthető lesz. Kérem, szavazzunk az ASZAK térítési díjáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

54/2019. (II. 28.) határozat 
 

Tárgy: ASZAK térítési díj felülvizsgálata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következő intézményi térítési díjakat 
javasolja a szociális rendeletben elfogadni: 
 

Szociális étkeztetés: 
Az ebéd helyben fogyasztása és elvitele esetén:     445,- Ft/adag  
 
Kiszállítás díja:            25,- Ft/adag 
 
Idősek nappali ellátása: 
Bent tartózkodás, étkezés igénybe vétele nélkül:  1.330,- forint/nap/fő 
 
Házi segítségnyújtás:          270,- Ft/óra/fő 
 
Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. 
 
Személyi térítési díj kedvezmény a szociális étkeztetésnél:  
 
 

Személyi térítési díj (ÁFA-s) 
Jövedelem (Ft) Kedvezmény (Ft) 

helyben v. elvitel kiszállítás 

           0 –   32.000 260 305 335 

  32.000 – 110.000 205 360 390 

110.000 - tól 175 390 420 

 
 
Szociális rendelet módosítása: 
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Papp Zsóka: Kizárólag az összegek módosultak az előző évihez képest. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a rendelet módosítását. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
egyetért a rendelet módosításával. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2019. (III. 1.) 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 g) pontjában, a 134/E. §-ában, 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 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, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési 
díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 15. § (1) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„15. § (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az intézményi 

térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg: 
a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 445,- Ft/adag + 

ÁFA 
b) szociális étkeztetés kiszállítási díja 25 Ft/adag + ÁFA  
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c) Idősek Klubjában az ellátás étkeztetés igénybevétele nélkül munkanapon 
1330,- Ft/nap + ÁFA 

d) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 270,- Ft/óra + ÁFA.” 
 

2. § 
 

A Rendelet 5. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet 2019. március 2-án lép hatályba és 2019. március 3-án hatályát veszti. 
 
 

Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea 
    polgármester        jegyző 
 
 

1. melléklet a 6/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez 
5. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 

 
Szociális étkeztetés: 
 

Díjkategória 
(Ft) 

A szociális étkeztetésnél a személyi 
térítési díj számításának kedvezménye  

(Ft) 
0 – 32.000 260 

32.001-110.000  205,- 
110.001 fölött  175,- 

 

 
7) napirendi pont 

 
 

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2019. évi 
költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek megállapítása  
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
Papp Zsóka: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulási Tanács az eredetileg tervezett 6 millió Ft 
helyett közel 8 millió Ft-ot biztosít a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati 
Társulásnak. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén megszavaztuk, hogy 2019. 
december 31. napjával mondjuk fel a szerződést a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyelettel és 
csatlakozzunk Ózdhoz. Ezt 5 igen szavazattal fogadtuk el. Ezzel kapcsolatban javaslatunk az 
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is, hogy polgármester asszony indítsa el a kilépési folyamatot ebből a társulásból és a testület 
a mai napon határozzon a kilépésről. A bizottság ezt 5 igen szavazattal támogatja.  
 
Bíró Ferenc: Az anyagban látható, hogy 50 %-os óradíj emelést kapnak az orvosok és az 
ápoló személyzet, az orvosok költsége így 12 millió Ft, az ápolók költsége 4 millió Ft. Ezzel 
szemben van a 7 millió Ft-os gépkocsivezetői költség. Ez közös ügyelet, mégis csak és 
kizárólag borsodnádasdi emberek dolgoznak ott. Arló sok millióval többet fizet, hogy az 
ügyelet működjön, mint Borsodnádasd. Ha ezt a plusz befizetést nézzük, Ózd 10-szer 
nagyobb, mint Arló, és ők 3 millió Ft-ot fizetnek az ügyelet fenntartásáért. Az egész ügyeleti 
ellátási rendszer gazdaságilag nem működőképes a jelenlegi formában. Ha a működési 
szempontokat nézzük, akkor egy arlói felutazik Borsodnádasdra az ügyeletre, ott felírják a 
gyógyszert, elmegy Ózdra kiváltani az ügyeletes gyógyszertába és hazajön. Jobb lenne, ha 
egyből Ózd irányába mennénk. Borsodszentgyörgy még többet megy. Az ellátás így javulhat. 
Az Ózdi ügyeletben sokkal több település van, az orvos lehet később ér ide ki, mint 
Borsodnádasdról, de sürgős esetben a mentőszolgálat is hívható. Sajnos az ügyeleti rendszert 
sokan rendelésként használják, az ügyeletet sok olyan hívás és ellátás terheli, aminek semmi 
köze az ügyelethez. Miért került Borsodnádasdra az ügyelet? Azért, mert Borsodnádasd 
amikor város lett az ügyeletet átkérte, amit azzal nyomatékosított, hogy a társult 
településeknek nem kell fizetni a fenntartásban, most pedig az egész ügyelet fenntartásáért 
Arló fizeti a legtöbbet a lélekszám miatt és úgy, hogy borsodnádasdi embereket 
foglalkoztatnak a mi pénzünkből.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén 7,6 
millió Ft-ot szavaztak meg a Nádasd-völgye Háziorvosi Ügyeletnek, az eredetileg tervezett 6 
millió Ft-tal szemben. Kérem, szavazzunk először arról, hogy Arló 2019. december 31. 
napjával kilép a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Társulásból, mert az ügyeleti helyszín 
megközelítése könnyebb lenne Ózd felé. Várhatóan Arló részéről kevesebb lenne a 
finanszírozási hozzájárulás, ha csak egy társulásba venne részt. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

55/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulásból való kilépés 
 
1. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019. december 31. 

napjával kilép a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulásból. 
 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kezdje meg a tárgyalásokat az Ózd 

Kistérség Többcélú Társulás Háziorvosi Ügyeletéhez való csatlakozásról. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntését közölje a 

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulással. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti 
Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetéséről és az adósságot keletkeztető ügyleteiből 
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló előterjesztésről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

56/2019. (II. 28.) határozat 
 
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetése 

és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 
megállapítása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Nádasd-völgyi Háziorvosi 
Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését a módosított összeggel és azt, hogy 
a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulásnak adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2019. évben nem keletkezik. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

8) napirendi pont 
 

Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi költségvetése 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: Újra üzemel a gyermek- és családok átmeneti otthona. A 
gyermekorvosi ügyelet felkerül a kórházba, a diszpécser szolgálat pedig az Alkotmány útra. A 
kórház kér bérleti díjat, de kért az ÓZDINVEST is, ahol eddig voltunk, a különbség az, hogy 
189.000 Ft-ot fizettünk az ÓZDINVEST-nek havonta, és nem volt benne takarítás és egyéb 
szolgáltatás, a kórház 100.000 Ft-ot kér, benne van a takarítás és egyéb szolgáltatás. A 
közüzemi díj adott a két épületben, amit a Társulás fizet. Jó hír, hogy főorvos urat szívesen 
látják a fogorvosi ügyeletben, ugyanis van külön ügyeleti rendelő. 
 
Papp Zsóka: Minden fogorvos ott fog ügyelni? 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ózdi orvosok ügyelhetnek itt is, és a saját rendelőjükben is.  
 
Dulai Roland: Nem látom ezt jó megoldásnak, tudná az adott beteg, hogy egy rendelőben 
van az ügyeleti rendelés.  
 
Vámos Istvánné dr.: A beteg szempontjából nem mindegy, hogy az ügyeleti rendelőbe, 
esetleg a mellette lévő rendelőbe megy, vagy még kijön 5 km-re az, akinek fáj a foga.  
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Klisóczkiné Papp Andrea: A központi ügyeleti rendelőnek milyen lesz az 
eszközellátottsága, milyen feltételek között kell dolgoznia az orvosnak? Az alapfelszerelést 
biztosítani kell. Hogyan lesz a finanszírozás, ha valaki a saját rendelőjében rendel, a saját 
eszközeivel dolgozik és majd benyújtja a számlát, mert saját eszközeivel dolgozott.  
 
Bíró Ferenc: Kezelhetetlen lesz.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Vajon a fogorvos központi ügyeletben lesz-e megfelelő eszköz?  
 
Vámos Istvánné dr.: Nem kaphat addig működési engedélyt az ügyeleti rendelő, amíg a 
minimum felszerelés rendelkezésre nem áll. Mi nem kötelezhetjük a főorvos urat, ha nem akar 
menni, akkor nem megy. A finanszírozás az ügyeleti rendelőre van. 
 
Papp Zsóka: A főorvos úr felvállalta az ügyeletet, ha mindenki az ügyeleti rendelőben 
dolgozik. 
 
Vámos Istvánné dr.: Egy-két orvos van, aki a sajátjában Kérem, szavazzunk az Ózd 
Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi költségvetéséről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

57/2019. (II. 28.) határozat 
 

Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2019. évi költségvetése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása 2019. évi költségvetését a módosított összeggel. 
 
Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
 

9) napirendi pont 
 

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  
Önkormányzati Társulása 2019. évi költségvetése  

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2019. évi 
költségvetést és 5 igen szavazattal úgy döntött, hogy nem fogadja el, mert burkoltan 
tartalmazza a díjkülönbözeten felüli 8 millió Ft-ot. Az önkormányzati társulás nyereséges.  
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Sajó-Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulása 2019. évi költségvetését nem fogadjuk el. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 

58/2019. (II. 28.) határozat 
 

Tárgy: Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulása 2019. 
évi költségvetése 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó- Bódva Völgye és Környéke 
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2019. évi költségvetését nem fogadja el.  
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

10) napirendi pont 
 

ÉRV Zrt. Universal Beszerző Kft. 2019. évi közbeszerzési terve,  
2019. évi üzleti terve, az elfogadott Szindikátusi szerződés  

és Megbízási keretszerződés 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Bíró Ferenc: Az ÉRV Universal Beszerző Kft. üzleti terve már nyereséget mutat. Ez az a 
cég, amely a központi beszerzéseket végzi az 5 állami vízszolgáltató cégnél, így tudják elérni, 
hogy olcsóbban tudnak az anyagokhoz hozzájutni. Ezzel nincs probléma, úgy néz ki, a cég 
feltőkésítése is megtörtént.  

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság az Universal Beszerző Kft. 2019 
évi közbeszerzési tervét 5 igen szavazattal, a 2019. évi üzleti tervét 5 igen szavazattal és az 
elfogadott Szindikátusi szerződést és Megbízási keretszerződést 5 igen szavazattal javasolja 
elfogadni. 

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk  

- az Universal Beszerző Kft 2019. évi közbeszerzési tervéről:  7 igen szavazat 
- 2019. évi üzleti tervéről:      7 igen szavazat 
- elfogadott Szindikátusi szerződés és Megbízási szerződés:  7 igen szavazat 

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

59/2019. (II. 28.) határozat 
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Tárgy: ÉRV Zrt. Universal Beszerző Kft. 2019. évi közbeszerzési terve, 2019. évi üzleti 
terve, az elfogadott Szindikátusi szerződés és Megbízási keretszerződés elfogadása 

 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az ÉRV Zrt. Universal Beszerző Kft. 
2019 évi közbeszerzési tervét, 2019. évi üzleti tervét és az elfogadott Szindikátusi szerződést  
 
 
 
és Megbízási keretszerződést elfogadja.  
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

11) napirendi pont 
 

Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása  
és tájékoztató az iskolai beiratkozás időpontjáról 

 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az iskolai beiratkozás időpontja 2019. április 11. és április 12.  8 
– 19 óra között lesz. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az óvodai beiratkozásról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

60/2019. (II. 28.) határozat 
 
 
Tárgy:  Óvodai beiratkozás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás időpontját 

 
2019. május 6-10-ig 7,00-16,00 óra között 

 
állapítja meg.  
 
Utasítja az óvodavezetőt a közlemény közzétételére és az egyéb szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: 2019. május 20. 
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Felelős: Némethné Balázs Gabriella vezető óvónő 
 

12) napirendi pont 
 

Telekrész megvásárlása tornaterem építése céljára  
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal egyetért a 
telekrész megvásárlásával, az adásvételi szerződés aláírására megbízza polgármestert. A 
Benétei föld eladásból még maradt annyi pénz, hogy ezt a részt meg tudjuk vásárolni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a telekrész megvásárlásáról tornaterem építés 
céljára. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

61/2019. (II. 28.) határozat 
 

Tárgy: Tornaterem építéséhez szükséges ingatlan megvásárlása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az arlói 902 hrsz-
ú, Harkály László és Harkály Lászlóné 1/2-1/2 arányú tulajdonát képező 1188 m2 területű 
ingatlanrészt 150 Ft/m2 áron, összesen 178.200.- azaz: Egyszázhetvennyolcezer-kétszáz forint 
értékben megvásárolja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

13) napirendi pont 
 

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

a) Tájékoztatás az Arlói Széchenyi István Általános Iskola intézményvezetői 
pályázatának kiírásáról 

 
Vámos Istvánné dr.: Az Emberi Erőforrások Minisztere pályázatot írt ki az Arlói Széchenyi 
István Általános Iskola intézményvezetői beosztása ellátására, az állás 2019. augusztus 16-tól 
tölthető be.  
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b) Tájékoztatás a szennyvíz csatornázási munkákról 

 
Vámos Istvánné dr.: Szennyvíz beruházás tisztító telep engedély iránt módosítási kérelem 
lett benyújtva, ennek hiánypótlása folyamatban van. Előre haladási adatok: gravitációs méter 
10.994, ami 67 %.os készültséget jelent, nyomott vezeték 847 m, az átemelő + szerelvény 
aknák készen vannak, víztartási próba 10.658 m, ez azt jelenti 65 %-ban megtörtént, 
nyomáspróba 847 m-en lett elvégezve. Az elkészített úthelyreállítások, munkaárok 
visszatöltések folyamatosak. Jeleztük a lakossági panaszokat. A Brassói út két ága 
találkozásánál a süllyedés további betöltése szükséges, az út sáros, a csapadékvíz elvezető és 
az árok eltömődött. A Vasút út felső szakaszának kivitelezése befejeződött, az utcában gödrök 
alakultak ki, balesetveszélyes, az alsó szakaszon szükséges a járda helyreállítása. A Táncsics 
telepről még nem került elszállításra a bontási törmelék és a föld. Elmondtam a Penta Kft. 
képviselőinek, hogy addig nem fogok számlát igazolni, amíg a munkák nem lesznek 
elvégezve. A műszaki ellenőrrel történt egy bejárás a faluban, a nagyobb bejárást a jövő hétre 
tervezünk egy településszintű bejárást a helyreállítással kapcsolatban.  
 
Papp Zsóka: A beígért 5 műszaki ellenőr megérkezett-e? 
 
Vámos Istvánné dr.: Egy műszaki ellenőr van 5 településen. Legnagyobb segítségemre 
szakmai szempontból ő van, hálás vagyok neki, mert nagyon korrekt.  
 
Bíró Ferenc: Ezt a műszaki ellenőri feladatot egy cég nyerte meg a közbeszerzés folyamán, 
annál a cégnél 5 ember fogja ezt a feladatot ellátni. Jelenleg a Benéte járhatatlan. Ha lesz 
bejárás, én is szeretnék ott lenni, nem szeretném, ha a vállalkozó olyanokat mondana, ami 
nem teljesen fedi a valóságot. Ezeket az utakat, ahol dolgoznak nem úgy kell megcsinálni, 
hogy ½ év múlva sáros az út, az útszakaszokkal van a probléma. A Táncsics telepen a házunk 
előtt lepucoltam az utat és másnap a munkagépekkel hordták vissza a sarat és úgy hagyták. 
Ezt nem így kell csinálni. Ha a nyomvonallal lenne probléma, az kezelhető lenne, a nem 
megfelelő munkavégzés miatt van sárosodás. Ideiglenes helyreállás benne van a 
követelményekben, minimum 30 napnak el kell telni, ez a konszolidációs időszak. Tavaly 
november-december hónapban befejezték a csatornaépítést, semmi sem indokolja, miért nem 
állítják helyre az utcát. 6 hónapon túli ideiglenes helyreállítást semmi nem indokolja.  
 
Vámos Istvánné dr.: Még visszamennek tavasszal az utcákba. 
 
Bíró Ferenc: Minősítés megtörtént ezeken a területeken, több hónapja ideiglenes helyreállítás 
van, ezeknek a végleges helyreállítását meg kell követelni.  
 
Dulai Roland: Egyetértek Bíró Ferenccel. Az autóval felakadtam, mert nagyon ékre töltik fel 
az utakat. A felmart útszakaszt sárral, illetve földdel töltik, és olyan sár van, hogy 
katasztrofális.  
 
Vámos Istvánné dr.: Egyeztetni fogok, és minden képviselő kap meghívást a műszaki 
ellenőrrel történő bejárásra, és a vállalkozót is meghívom.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 

 
 

c) Pannon Antenna Kft. kérelme  
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Vámos Istvánné dr.: A Pannon Antenna Kft. a 117/5 hrsz-ú ingatlanon mobil távközlési 
bázisállomást üzemeltet bérleti jogviszony keretében, ezt a bérleti jogot szeretnék 
megvásárolni egy amerikai cég megbízásából. Nem gondolom, hogy oda kell adni, mert 
nekünk van egy hosszú távú szerződésünk, és a bérleti jogot nem szeretném átadni. A 
TELECOM képviselője a megbeszélt időpontban nem jelent meg, ezért írok egy újabb 
meghívó levelet, és a másikhoz hasonló összeget kellene kérni, vagy levonulhatnak. A Pannon 
Antenna Kft. azt akarja adjuk át örök időre, és ő köt bérleti szerződést.  
 
Bíró Ferenc: Nem javaslom senkinek odaadni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a Pannon Antenna Kft. által kért 
ingatlan bérleti jogának gyakorlását nem kívánjuk átengedni.   
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

62/2019. (II. 28.) határozat 
 

Tárgy: Pannon Antenna Kft. kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Pannon Antenna Kft 
kérelmét, mely az arlói 0117/5 hrsz-ú ingatlan bérleti jog átadásával kapcsolatos. 
 
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ingatlan bérleti jogát nem kívánja értékesíteni. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


