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Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, 

Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, dr. 
Springer József, Vámos Andrásné képviselők  
Klisóczkiné Papp Andrea      jegyző  
Nagyné Simon Katalin          intézményvezető 
Méhész Dezső                       intézményvezető 
Papp Sándor  
Csipkés Vilmos  
Horvát Ernő                           Roma Nemzetiségi Önk. 
Lukán Istvánné                      intézményvezető 
Janiczak Dávid                      ügyvezető 
Papp László                           volt ügyvezető 
Schlága István 
Kiss Emőke                           Polgárőr Egyesület 
Berencsi Gergely                   Jobbik Arlói Szervezete  

 Solymosi Katalin                   jegyzőkönyvvezető 
 
Varró Lajos alpolgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes, minden képviselő jelen van.  
Elmondja, hogy fő napirendi pont az egészségügyi projekt bemutatása lett 
volna. Benkő doktor úr azt a tájékoztatást adta, hogy nincs még elég 
információ, ezért ezt a napirendi pontot javasolja elhalasztani.  
Napirend előtt beszámol a lejárt határidejű határozatokról. Minden 
határozat végre lett hajtva, az érintetteknek megküldésre került. Javaslatot 
tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselők egyhangúlag, 6 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadnak el: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. 2013. évi költségvetés 
2. Indítványok, javaslatok 
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Varró Lajos: Megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

2013. évi költségvetés 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Varró Lajos: A múlt hónapban elég részletes tájékoztatót kaptak a 
képviselők. Az önkormányzatok adósságát az adósságkonszolidációval 
lenullázták, viszont ezért elvárások vannak. Elvárás, hogy ne adósodjon el 
az önkormányzat 2013. évben, nullára kell kihozni a költségvetést. A 
takarékosan gazdálkodó önkormányzatok nehezebb helyzetben vannak. Ez 
a probléma nem ismeretlen a kormány előtt, felmérést végeztek. Ennek az 
az eredménye, hogy az új rendszerben nincs pénzügyi biztonság, a 
korrekcióra azonban ígéretet tett a belügyminiszter. 
 
Balázsné Király Rita: Tárgyalta az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság, bár még nem volt meg minden adat. A kistérség támogatására 
2,5 MFt-ot kértek. Javasolja a bizottság, hogy a Közéletért Egyesület, a 
Nőklub, a Vegyeskar és a Polgárőrség egyaránt 130 eFt támogatást kapjon. 
Csak bejegyzett szervezetek kaphatnak támogatást, ezért az a javaslat, hogy 
a Nőklub és a Vegyeskar az Egyesülettel együtt kapja meg azt, összesen 
így 390 eFt-ot. Költségvetési hiánnyal kell tervezni így is a költségvetést, 
de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a pénzmaradvány ezt fedezi. Nullára 
kell kihozni a tervezést, de azt nem mondták, hogy hogyan. A bizottság 
javasolja a rendelet elfogadását. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A bizottsági döntések beépültek az anyagba, 
ezt most ülés előtt mindenki megkapta.  
 
Bíró Ferenc: Javaslom, hogy először a támogatási kérelmeket szavazzuk 
meg. 
 
Varró Lajos: Egyetértek vele.  
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelme 
 
Varró Lajos: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmet adott be. 
393.700,- Ft támogatást kérnek, 3 fő képviselő tiszteletdíjára. Az állami 
támogatás nagyon kevés. Mindkét bizottság tárgyalta a kérelmet. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 nem 
szavazattal és 1 tartózkodással úgy döntött, hogy nem támogatja a 
kérelmet. A Nemzetiségi Önkormányzatnak évek óta fizeti az 
önkormányzat a rezsi költségét, ez évente kb. 800-900 eFt. Megoldható 
viszont, hogy közfoglalkoztatási formában dolgozhatnak a roma 
nemzetiségi képviselők. Szomorú, hogy egy ország így foglalkozik a 
kisebbségekkel, ez megalázó. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is elutasította a 
kérelmet, egyhangúlag. A költségvetés összeállításakor olyan támogatásra 
is számítunk, ami még nincs. Ilyen körülmények között nem áll módjában 
az önkormányzatnak plusz támogatást adni. Az is támogatás, hogy a 
működés feltételeit biztosítjuk számukra, valamint a jegyzőkönyvvezetést, 
és írást. 
 
Csipkés Vilmos: 2010 óta tudtuk milyen színvonalon van az 
önkormányzat, nem is mertünk kérni. De most, hogy az iskolát nem kell 
finanszírozni, konszolidálja az állam az adósságot, így nem tudom 
elfogadni ezt a döntést. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a legnagyobb 
civil szervezet. A legnagyobb probléma a cigánysággal van. A képviselőink 
ingyen dolgoznak. Köszönjük az egyéb támogatást, de segélyből élünk 
mind a hárman. A megoldás az lenne, ha tudnának minket alkalmazni. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Teljesen megváltozott a finanszírozási 
rendszer. Elkerült az iskola – ez igaz, de az itt maradó feladatokat más 
jelleggel és összegben finanszírozzák. Ezekre alacsonyabb összegeket kap 
az önkormányzat.  
 
Bíró Ferenc: Pontosítani szeretném: terveztünk olyan támogatást, aminek 
a pályázatát be kell majd nyújtani. Hiányzik 22 MFt, de nullára kell 
tervezni. Meg kell látni, hogy ami nincs, abból nem lehet adni. 
 
Varró Lajos: A civil szervezetek támogatása az egészen más. Javaslom, 
hogy az Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzattól kérjetek több 
támogatás. Az önkormányzatnak Arló összes lakosságával kell foglalkozni, 
nektek csak egy részével. 
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Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 

 
35/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatási kérelmét elutasítja. 
 
Határidő: 2013. március 15. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete kérelme 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság úgy 
döntött 2 igen és 1 nem szavazattal, hogy 15 eFt-tal támogatja az 
egyesületet.  
 
Bíró Ferenc: Nem tudunk osztani abból a pénzből, ami nincs. A Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottság az idegen szervezet támogatását 
elutasította. 
 
Varró Lajos: Mivel két javaslat van, ezért először az Ügyrendi, Szociális 
és Oktatási Bizottság javaslatát szavaztatom. Az a javaslat, hogy 
támogassuk a szervezetet 15 eFt-tal. 
 
A képviselő-testület 1 igennel és 5 nemmel szavaz, ezért nem születik 
döntés. 
 
Varró Lajos: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az, 
hogy utasítsuk el az Egyesület kérelmét.  
 
A képviselő-testület 5 igennel és 1 nemmel szavaz, a következő 
határozatot hozza: 
 

36/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete támogatása 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete támogatási kérelmét elutasítja. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
Polgárőr Egyesület támogatása 
 
Varró Lajos: A Polgárőr Egyesület 130 eFt-ot kér. Amit ők tesznek, nem 
ennyit ér. Ha lehetőség lenne rá, többel támogatnánk őket. Olyan munkát 
végeznek, ami ritkaság. 
 
Balázsné Király Rita: Javasolja a bizottság a támogatást. 
 
Bíró Ferenc: A 130 eFt támogatást javasolja a bizottság. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

37/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Polgárőr Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetése terhére az Arlói Polgárőr Egyesületet 130 eFt-tal támogatja. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
Arlói Sportegyesület támogatása 
 
Balázsné Király Rita: A tavalyi évben 500 eFt volt a támogatás, most 700 
eFt-ot kértek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra 
javasolja a kérelmet. 
 
Bíró Ferenc: Ugyanazon okok miatt felmerült más szervezet támogatási 
igénye is. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 500 eFt-os 
támogatáson felül emelést nem javasol. Félévkor újra megnézzük, és 
támogatjuk még, ha támogatható. Az Arlói Egyházközség kérelmét is akkor 
tudjuk megvitatni, főleg hogy konkrét kérelem még nem érkezett.  
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Varró Lajos: Újra két javaslat van az előterjesztésre. Az Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság javaslata 700 eFt-ra történő emelés. Először 
erre kérem a szavazást.  
 
A képviselő-testület 3 igennel és 2 nemmel szavaz, 1 tartózkodás 
mellett nem születik döntés. 
 
Varró Lajos: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata az, 
hogy a költségvetési tervezetben már szereplő 500 eFt-os az előző évi 
támogatásnak megfelelő összeg ne emelkedjen, és félévkor újra vizsgáljuk 
a támogatás emelésének lehetőségét. 
 
A képviselő-testület 3 igennel és 2 nemmel szavaz, 1 tartózkodás 
mellett nem születik döntés. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ilyenkor marad a költségvetési rendelet 
tervezetben szereplő eredeti, vagyis az 500 eFt-os támogatás, mivel a 
javaslatra, hogy ne emelkedjen és félévkor visszatérnek az emelésre, 
szintén nem született döntés. 
 
 
Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 
 
Varró Lajos: A Társulási ülésen Bíró Ferenc vett részt. 
 
Bíró Ferenc: Szerdán volt Társulási ülés, ekkor már minden önkormányzat 
túl volt a költségvetés tervezésén. Fontos feladatokat lát el a Társulás; több 
szociális intézményt működtetnek, belső ellenőrzést és orvosi ügyeletet is. 
A Társulás csak az I. félévben fog működni, a II. félévben valamilyen 
önkormányzati társulásban kell együtt dolgozni. 500 Ft/lakos költséget 
tervez a társulás, ez nem magasabb a tavalyinál. Az orvosi ügyeletek 
működtetésében változás, hogy csak az OEP finanszírozásból lehet 
működtetni az ügyeletet. Erre 355 Ft/lakos hozzájárulást szavazott meg a 
Társulási Tanács. Ha nem fizetik ezt az önkormányzatok, akkor veszélybe 
kerülnek az ügyeletek. Kistelepülések polgármesterei elmondták, hogy 
olyan bevételeket terveztek, amik nem fognak teljesülni. Nekünk is komoly 
problémát okoz a fejkvóta betervezése. Még ebben a hónapban 
konzultációt tartanak, hogy ne veszítsük el az intézmény hálózatot, illetve 
az orvosi ügyeleteket fenn lehessen tartani. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javasolja a Kistérségi Társulás támogatását 
2,5 MFt-tal. 
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A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

38/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Ózdi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózdi Többcélú 
Kistérségi Társulást a 2013. évi költségvetése terhére 2,5 MFt-tal 
támogatja. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása 
 
Varró Lajos: Csak bejegyzett egyesületet lehet támogatni, ezért a Nőklub 
és a Vegyeskar támogatását is nekik adjuk, ők osztják szét a támogatási 
összeget. A belső ellenőrök figyelmeztettek erre a hibára, ezt a szokásunkat 
meg kell változtatni. A javaslat 3 x 130 eFt. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
egyetértett a javaslattal. A bizottság hatáskörébe tartozik, ezért felvállaljuk, 
hogy egyeztetést kezdeményezünk a három szervezet között. Javaslom, 
hogy a vezetők mellett legyenek ott a vezető helyettesek is.  
 
Bíró Ferenc: A Nőklub támogatása kevesebb volt a többinél, javasoljuk az 
egyenlő mértékű támogatást. Az egyesületnek és a két nem civil 
szervezetnek meg kell egyezni, mert csak akkor kapnak támogatást. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4:1 arányban javasolja a 390 eFt 
támogatást a három szervezetnek. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

 39/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és 
Kultúráért Egyesületet a 2013. évi költségvetése terhére 390 eFt-tal 
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támogatja. Ebből a támogatásból kell az Egyesületen belül a Nőklubnak és 
a Vegyeskarnak a kiadásaihoz biztosítani 130 – 130 eFt-ot. A támogatás 
egészének elszámolásáról az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület 
köteles gondoskodni.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány támogatása 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
javasol 600 eFt támogatást a Közalapítványnak.  
 
Bíró Ferenc: Takarékos gazdálkodást folytattak a tavalyi évben, támogatja 
a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

40/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány támogatása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Jóléti 
Szolgálat Közalapítványt a 2013. évi költségvetése terhére 600 eFt-tal 
támogatja.  
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
Köztisztviselői illetménykiegészítés 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A járási hivatalok kialakítása kapcsán 5 
köztisztviselő került át a hivatalból a járási hivatalba. Januártól a feladatok 
nőttek, visszahelyeztek feladatokat. Az aránytalan leterheltség 
kompenzálására, illetve a bérek alacsony mértékére alapozva teszem meg 
javaslatomat. A köztisztviselők iskolai végzettség szerinti 
illetménykiegészítése 10 illetve 15 %, ezt javaslom egységesen 20 %-ra 
emelni, illetve az ezzel arányos béremelés engedélyezését valamennyi 
hivatali dolgozó esetében. 
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Balázsné Király Rita: A három ciklus alatt egyszer sem tudtunk a 
köztisztviselőknek adni. Egy 30 éve dolgozó köztisztviselő alapilletménye 
nem éri el a garantált bérminimumot, ez a rendszer hibája. Nem így indult a 
járási rendszer, nem ezt ígérték. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság egyetért a javaslattal. 
 
Bíró Ferenc: Egy 30 éve dolgozó köztisztviselő kevesebbet keres, mint 
egy közhasznú. Nekik ez az egy megélhetési forrásuk van. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. 
 
Varró Lajos: Ennyi lehetősége van az önkormányzatnak.   
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
4/2013. (III. 04.)  

önkormányzati rendelete 
 

A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb 
juttatásairól szóló 7/2011. (II. 28.) rendelet módosításáról 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 4. § (3) bekezdés b) 
pondjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) 
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. §.  
 

A köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, egyéb juttatásairól 
szóló 7/2011. (II. 28.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
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„ 1. § A Polgármesteri Hivatalban dolgozó közszolgálati tisztviselők 
részére a képviselő-testület 

a) a felsőfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 
az alapilletményének a 20%-a szerinti összegben, 

b) a középfokú iskolai végzettségű közszolgálati tisztviselők esetében 
az alapilletménynek a 20%-a szerinti összegben 

illetménykiegészítést állapít meg.” 
 

2. §. 
 
Ez a rendelet 2013. március 5-én lép hatályba, és 2013. március 6-án 
hatályát veszti. 
 

3. §. 
 
Az 1. § szerinti juttatásra a közszolgálati tisztviselők 2013. január 1-jétől 
jogosultak. 
 

4. §. 
 

A Rendeletben szereplő „köztisztviselő” szövegrész helyébe a 
„közszolgálati tisztviselő” szöveg lép. 
 
 
Varró Lajos                                                            Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester                                                                                    jegyző 
 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozza: 
 

41/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Fizikai dolgozók illetménykiegészítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozó, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók 
bérét 2013. január 1-jétől 10 eFt/hó összeggel történő megemeléséhez a 
fedezetet biztosítja. 
 
Határidő: 2013. március 15. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
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Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség 
megállapítása 
 
Varró Lajos: Három évre előre kell megállapítani. 
 
Balázsné Király Rita: A saját bevételeket kellett tervezni, tervezni 
mindenki tud. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja az 
előterjesztés elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletek 
tervezése a 2014-2016. évekre. Ez csak terv. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság javasolja elfogadni. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

42/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei 
összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban 
bemutatottak szerint változatlan formában jóváhagyja.  
 
Határidő: 2013. március 4. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
2013. évi költségvetés 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Megtörtént a költségvetés átdolgozása, a 
döntések beépítésre kerültek. 
 
Varró Lajos: Az a szerencse, hogy az ÖNHIKI-t át lehetett hozni erre az 
évre. 
 
Bíró Ferenc: A költségvetési hiány nem tényleges hiány, hanem ennyi a 
pénzmaradvány. Ez a plusz bevétel a fedezete ennek a hiánynak. Azt a 
technikát javasolta a bizottság, hogy a bevételeket optimálisan tervezzük. A 
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Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a módosításokkal elfogadásra 
javasolja. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő rendeletet alkotja: 
 

 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2013. (III. 04.)  
önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  23. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) 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 2013. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el. 

1. §  

A rendelet hatálya 

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

2. §  

A költségvetés bevételei és kiadásai 

(1) Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: Képviselő testület) az Önkormányzat 2013. évi 
pénzügyi tervét (továbbiakban költségvetés) 
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565 420 E Ft Költségvetési 

bevétellel 
641 375 E Ft Költségvetési 

kiadással 
75 955 E Ft 
61 807 E Ft 
14 148 E Ft 

Költségvetési 
hiánnyal 
-ebből működési 
           felhalmozási 

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

(4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat 
csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, 
önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti 
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek részletezik. 

(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 10 millió forintot 
meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a 
Kormány hozzájárulása szükséges. 

3. §  

A költségvetés részletezése 

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetését 
részletesen a következők szerint állapítja meg: 
a) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások 

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

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

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

e) Az Önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait 
az 5. melléklet 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, és az éves 
létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát 
intézményenként, feladatonként a 9. - 12. mellékletek szerint 
határozza meg. 

(2) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem 
állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 
fenntartja magának. 

(3) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket 
a Képviselő-testület fenntartja magának. 

(4) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2013. évben 
engedélyezett létszámát 78 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-
előirányzatát 22 főben állapítja meg a Képviselő-testület. 

4. §  

A költségvetés végrehajtásának szabályai 

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a 
könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

 (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek 
növelésének lehetőségeit.  

 (3) 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 
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megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére 
fordítható forrás szolgálhat. 

 (4) Az intézmény vezetője e rendelet 13. mellékletében foglalt adatlapon 
köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. Az intézmény 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 működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-
testület a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra 
történő átcsoportosítását rendeli el. 

(6) 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. 

(7) Az (6) 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) Az intézmények 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) Az intézmény a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat 
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. 
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(5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként 
vagy a félévi és háromnegyedévi beszámoló előterjesztésekor, 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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, 
valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok 
felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles 
betartani.  

6. §  

A gazdálkodás szabályai 

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

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását 
szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és 
egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb 
előirányzatokkal munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak 
megfelelően rendelkezik. 

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által az 
önállóan működő költségvetési szerv számára ellátott feladatok 
fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az 
önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel. 

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, 
munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az 
biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos 
felhasználását.  

(5) Valamennyi intézmény vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a 
működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét 
meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás 
figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. 
A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori 
intézményvezetőt terheli. 
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(6) A Polgármesteri Hivatal, valamint a többi önkormányzati intézmény az 
évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában 
kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 

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

7. §  

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

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

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról az Ózdi Kistérség 
Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a 
függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

8. §  

Záró és vegyes rendelkezések 

(1) Ez a rendelet 2013. március 5-én lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 

3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet. 
 

 
 

Varró Lajos Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester jegyző 

 
 
 

2. Napirendi pont: 
 

Indítványok, javaslatok 
 
 

a.) Borsodvíz Zrt. fizetési haladék iránti kérelme 
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Varró Lajos: Január 1-jével esedékessé vált 13 MFt + ÁFA számla 
követelése az önkormányzatnak. Fizetési haladékot kérnek pénzügyi 
helyzetük miatt. 
 
Bíró Ferenc: A Borsodvíz Zrt. anyagi nehézsége is hasonló, mint a miénk. 
Terheli őket a közműadó, amire nem lehetett számítani. A kormány a 
rezsicsökkentési sorozatba beletette a vízdíj 10 %-kal való csökkentését. Ez 
szintén plusz kiadás nekik. Egy fél éven belül várható a tartozás kifizetése. 
Az önkormányzatnak ÁFA fizetési kötelezettsége van, ezt kifizetik, és 
késedelmi kamatot is fizetnek. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
javasolja, hogy hatalmazzuk fel az alpolgármester urat a megállapodás 
megkötésére. Féléves határidőt javaslunk megállapítani. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A kézhezvételtől számított hat hónapon belülre 
kérték a határidőt megállapítani. 
 
Varró Lajos: Javasoltam, hogy mindenképpen kamatot számoljunk fel. 
 
Dr. Springer József: Kamat megállapítása nem biztos, hogy okos dolog, 
mert még visszaélhetnek azzal. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A jegybanki alapkamatot kérjük csak. Ha 
nekünk késedelmes fizetésünk lesz, ők is fel fogják számolni. 
 
Bíró Ferenc: Nekik ez természetes, hogy a késedelmes fizetés esetén 
kamatot kell fizetniük. Ők méltányosnak tartják ezt.  
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

43/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Borsodvíz Zrt. fizetési haladéka 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodvíz Zrt.-nek 
az önkormányzat felé fennálló 13 MFt tartozása megfizetésére 2013. 
augusztus 31. napja határidőt szabja meg. Az Áfa összegének 
megfizetésére haladékot nem ad, mivel azt az önkormányzatnak is meg kell 
fizetni az adóhatóság felé.  
A február 1. és augusztus 31. közötti időszakra az aktuális jegybanki 
alapkamat összegének megfelelő kamatot számol fel az önkormányzat.  
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Határidő: 2013. augusztus 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 
Balázsné Király Rita: Kérdezik a lakosok, hogy a január és február havi 
vízdíjat hogyan fogjuk kifizetni? Milyen módja lesz a fizetésnek? Kit 
engedjenek be a lakásukba? 
 
Bíró Ferenc: Senkit ne engedjenek be, mert a fizetés csekkes lesz. A 
kapott csekken lesz fizetési határidő, de nem kell azt komolyan venni. Az 
arlói vízmű adatállományát kézzel kellett felvinni, mert nem volt lehetséges 
máshogy. Ez megtörtént.  
 
 

b.) Vízmű gép és eszköz értékesítése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Janiczak Dávid ügyvezető 
 
Janiczak Dávid: A Vízmű Kft. gép és eszköz igényére kértem 
árajánlatokat. Egy árajánlat megérkezett. A képviselő-testület eldöntheti, 
hogy kinek adja el.  
 
Balázsné Király Rita: El kell adni ezeket a gépeket? 
 
Janiczak Dávid: Azt reméltem én is, hogy nem kell eladnunk, de nem 
tudunk rá munkát találni. Ha nem tudjuk értékesíteni, akkor nem tudjuk 
elkezdeni a szezont. Ebből a pénzből szálláshelyeket tudunk létesíteni.  
 
Balázsné Király Rita: Mennyi ezeknek az értéke? 
 
Janiczak Dávid: Egy munkagép, a többi tárgyi eszköz, teherautó, kb. 5 
MFt + ÁFA.  
 
Bíró Ferenc: A Borsodvíz Zrt. nem ad árajánlatot, míg nem látja a saját 
anyagi helyzetét. A jövő héten egyösszegű árajánlatot fog adni. 
 
Varró Lajos: Egy hónap múlva ez az árajánlat lejár, rendkívüli ülésen kell 
dönteni. 
 
Bíró Ferenc: A cégnek kell eladni ezeket az eszközöket. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az önkormányzati tulajdonú kft. 500 eFt-on 
felüli értékesítésénél az önkormányzat véleményét kell kikérnie. 
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Varró Lajos: Adjunk a Borsodvíz Zrt-nek egy határidőt, javaslom a 
március 11-ét. Eddig nyújtsa be az ajánlatát. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 
 

44/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Árajánlat kérése Vízmű Kft. gép és eszköz értékesítésére 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Vízmű Kft. gép és 
eszköz értékesítésére árajánlatot kér legkésőbb 2013. március 11-éig a 
Borsodvíz Zrt-től.  
 
Határidő: 2013. március 11. 
Felelős: Janiczak Dávid ügyvezető 
 
 

c.) Suvadás Liget kerítésének kihelyezése 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: A víz területét megnövelendő a strand kemping kerítését a 
jobb oldalon 40 méterrel ki szeretné tolni az ügyvezető. A horgász 
egyesület vezetőjével történt egyeztetés. 
 
Janiczak Dávid: Az illegálisan kint fürdőzők könnyebben beúsznak, a 
horgászok pedig a kerítés mellől horgásznak, ezzel zavarják a fürdőzőket. 
Ha 38 m-rel messzebbre áthelyezzük a kerítést, akkor megoldódik a 
probléma. 
 
Varró Lajos: A strandolók is zavarták a horgászokat. Egyetértek vele. 
 
Bíró Ferenc: A békés egymás mellett élést megkönnyíti ez a 
kerítéshosszabbítás. Nem fogják egymást zavarni. 
 
Csipkés Vilmos: 13 évig voltam horgász ellenőr. Ez diszkriminatív a 
horgászokkal szemben. Tavasszal azt a területet nem tudják meghorgászni. 
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Janiczak Dávid: Szerintem így lehet ezt megoldani, és egyeztettünk a 
horgászegyesület elnökével. 
 
Varró Lajos: Megkérem Csipkés Vilmost, hogy ezzel kapcsolatban ne 
gerjessze az feszültséget.  
 
dr. Springer József: Itt az a baj, hogy a rengeteg engedély nélkül épült 
bungaló van, onnan horgásznak. Telepítés után rövid időn belül lehalásszák 
a tavat. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Ez egy kompromisszumos megoldás, amivel 
az egyesület elnöke is egyetért. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

45/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Suvadás Liget kerítésének kihelyezése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a 
Suvadás Liget kemping jobb oldali kerítését 38 m-rel meghosszabbítsa az 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.  
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Janiczak Dávid ügyvezető 
 
 

d.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A mai nap éjszaka került fel a honlapra egy 
újabb adat ezzel kapcsolatban. Ezt mi már nem tudtuk beépíteni az 
anyagba. Március 8-áig le kell adni a beszámolót. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: A kiegészítésekkel javasolja elfogadni a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság.  
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Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő rendeletet alkotja: 
 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
6/2013. (III. 4.)  

önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény  34. § (1)-(4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, a 
következőket rendeli el. 
 

1. § 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
 
     „2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi 
költségvetését: 

980 689  E Ft    Költségvetési bevétellel 
988 721  E Ft    Költségvetési kiadással 

8 032  E Ft 
 0  E Ft 

8 032  E Ft 

   Költségvetési hiánnyal 
   -ebből működési 
   felhalmozási hiánnyal  

 
állapítja meg.” 
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2. § 
 

A Rendelet 1., 2.1., 2.2., 6., 7., 9., 11., 11.1., 12., 13., 14. melléklete 
helyébe az 1-11. melléklet lép. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2013. március 5-én lép hatályba és 2013. március 6-án 
hatályát veszti. 
 
 
Varró Lajos                                                            Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester                                                                                       jegyző 

 
 

e.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Varró Lajos: Április 21-ére tűztük ki az időközi polgármester választást. 
A közmeghallgatás arról szól minden évben, hogy a polgármestert és a 
képviselőket kérdezhetik a lakosok. Nem hiszem, hogy a választási 
kampányban kellene megtartani ezt. Javaslom, hogy halasszuk el. Az új 
polgármester szándéka szerint meg lehet majd tartani a közmeghallgatást. 
Ehhez az SZMSZ módosítására van szükség. Azt tartalmazza, hogy a 
közmeghallgatást az első negyedévben, míg a falugyűlést az utolsó 
negyedévben tartja az önkormányzat. Javaslatom: a közmeghallgatást az 
első félévben, a falugyűlést a második félévben tartsa az önkormányzat. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
egyetért a javaslattal. 
 
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is egyetért a 
javaslattal. 
  
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő rendeletet alkotja: 
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (III. 4.) 

 önkormányzati rendelete  
 

a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdés 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, 
Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

 
1. § 

 
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 
(IV. 1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (2) 
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A falugyűlés ideje a második félév.” 
 

 
2. § 

 
A Rendelet 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A testület évente egyszer, az első félévben közmeghallgatást köteles 

tartani.” 
 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2013. március 5-én lép hatályba és 2013. március 6-án 
hatályát veszti. 
 
 
Varró Lajos                                                            Klisóczkiné Papp Andrea  
alpolgármester                                                                                      jegyző   
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f.) Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az engedélyezett létszámot módosítani kell, 
13 fő lett a hivatal létszáma. A szervezeti felépítés is átalakul, az ügyrend, 
valamint a 3. sz. mellékletben a munkaköri leírások.  
 
Bíró Ferenc: Technikai jellegű átvezetésről van szó, javasoljuk a 
módosítást. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 
 

46/2013. (III.1.) sz. határozat: 
  
Tárgy: Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerint módosítja. 
 
Határidő: 2013. március 15. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 

g.) Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A képviselő-testület választja meg a Helyi 
Választási Bizottság tagjait. Van a bizottságban változás, mivel egy fő a 
régi tagok közül elköltözött a településről. A választás előtti 42. napig kell 
megválasztani a HVB tagjait. 
 
Nincs hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következő határozatot hozza: 
 
 
 



 26 

 

47/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi 
Választási Bizottság tagjainak a következő személyeket választja meg: 
 

Laurencsik Jánosné    Ady E. út 17. 
Boldizsár István     Ady E. út 165. 
Koós György    Benéte út 2. 
 
Póttagjai: 
Fónagyné Németh Margit  Ady E. út 318. 
Tengely Zoltánné     Ady E. út 300.   

   
 

Határidő: 2013. április 21. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

h.) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Három szavazókör került kialakításra. A 
bizottságok tagjait a képviselő-testületnek kell megválasztania. A 
bizottságok tagjai közt fiatalításra került sor. A választáson induló rokon 
vagy hozzátartozó esetén kizáró ok léphet fel. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

48/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 
szavazatszámláló bizottsági tagoknak a következő személyeket választja 
meg: 
 
1. szavazókör 

Vámosné Dorkó Ágnes  tag   
Koós Éva     tag   
Nagyidai József    tag   
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Vitkó Ferenc    tag 
Krisztián Tímea                 tag     
Vassné Koós Judit   póttag 

         Váradi Szilvia         póttag  
      
2. szavazókör 

Papp István Gábor     tag 
Sípos Dénesné    tag 
Fógel Orsolya   tag  
Molnár Tibor        póttag 
Koós Karolina   póttag                             

    
3. szavazókör 

Nagy Tibor     tag  
Soósné Koós Éva    tag 
ifj. Csépányi József   tag  
Kovács László    póttag 
Koós Zsuzsanna   póttag 

 
 
Határidő: 2013. április 21. 
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
 

i.) Bíráló Bizottság tagjának megválasztása 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az egyik külsős tag, Mező Árpád betegsége 
miatt nem tud eleget tenni a feladatainak, ezért javaslattal élnek egy új 
személyre. Benedek Bélát javasolják, aki szakértelemmel rendelkezik a 
témában. 
 
Nincs hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag a 
következő határozatot hozza: 
 

49/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: KEOP-7.1.0/11-2012-0062. Bíráló Bizottság tagjainak 
megválasztása 
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 32/2013. (II. 25.) sz. 
határozatát a következők szerint módosítja: 
A Közbeszerzési Szabályzata szerinti Bíráló Bizottsági tagjait az alábbiak 
szerint jelöli ki: 
 
Benedek Béla (beszerzés tárgya szerinti szakértelem) 
dr. Kátay Tamás (közbeszerzési, jogi szakértelem) 
Klisóczkiné Papp Andrea (jegyző)  
Bíró Ferenc (Pénzügyi Bizottság elnöke) 
Benőcs Józsefné (pénzügyi szakértelem) 
 
Határidő: 2013. március 13. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 
 

j.) Start közmunka program önereje (kémény) 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: Egy megnyert pályázatról van szó. Mindkét óvodánál 
kazánkiépítés vegyes tüzelésűvé. A program szervezésekor még nem derült 
ki, hogy a kémény nem megfelelő állapotban van. A kazánokat nem tudjuk 
olyan áron beszerezni, ezért kisebb teljesítményűre módosítjuk a 
pályázatot. Több árajánlatot is készíttettünk. Csák Csaba vállalkozó 
árajánlata megfelel minden szempontból. Még nem tudjuk, hogy 
megkapjuk-e a pályázat módosítási lehetőségét. Az önerőt be kell vállalni 
az önkormányzatnak a megvalósításhoz.  
 
Bíró Ferenc: Ez a fűtési mód alkalmas többfajta fűtőanyaggal való fűtésre. 
Ez olyan önkormányzati beruházás, ami megtérül. Ha elállunk tőle, akkor 
kamatostól kell visszafizetni a kapott támogatást. Ezzel a fűtési költséget 
folyamatosan lehet csökkenteni. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

50/2013. (III.1.) sz. határozat: 
   
Tárgy: Start közmunka program önereje (kémény) 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a „bio- és megújuló 
energiafelhasználás start munka mintaprogram” elnevezésű programjának 
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megvalósulásához az Összevont Napköziotthonos Óvodák Arló 
kazánjaihoz új kémény építésének a költségeit önerőből vállalja. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
 

k.) Gagarin út pormentesítési kérelme 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
 
Varró Lajos: Csipkés Vilmos adta be a kérelmet, megerősítve több lakos 
aláírásával. Egyetértünk vele, ez megoldásra vár, ahogy a Hunyadi út is. 
Szükség szerint javítgatva van. 
 
Csipkés Vilmos: Ez már többször jelezve volt. A jó szándék megvolt a 
polgármester úrban. Javaslom, hogy vegyenek tartalék cipőt a gyerekeknek, 
12 gyerekről van szó. Én megoldottam az unokámnak gumicsizmával.  
 
Varró Lajos: Ez érdekes kérés. Ugyanígy lehetne venni a rossz út miatt a 
járművekre is kereket. 
 
Bíró Ferenc: Teljesen jogos a kérés, de a Hunyadi út és a Benéte út is 
rossz. A végleges megoldás, hogy aszfaltozni kell ezeket az utcákat. 
Nekünk arra kell törekedni, hogy megfelelő pályázati forrást megtaláljuk.  
 
Balázsné Király Rita: A „D” épület udvara is ilyen állapotban van, ez nem 
egyedi eset. 
 
Nincs több hozzászólás, a képviselő-testület 6 igen szavazattal, 
egyhangúlag a következő határozatot hozza: 
 

51/2013. (III.1.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Gagarin út pormentesítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megfelelő pályázati 
lehetőség esetén a Gagarin út, a Hunyadi út és a Benéte út aszfaltozási 
munkálatait elvégzi.  
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: Varró Lajos alpolgármester 
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l.) Belső ellenőrzésről tájékoztatás 

 
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A belső ellenőrzést a többcélú kistérségi 
társulás végzi. Januárban megtörtént a hivatalban a 2011-2012. év átfogó 
belső ellenőrzése. Az intézkedési tervet nem kötelező már a képviselő-
testületnek elfogadnia, súlyos hiányosságot, hibát nem találtak. Az 
összegzés szerint a pénzügyi, számviteli munka színvonala megfelelő. 
A következő hónapban tájékoztatást kell nyújtani a testület felé az előző évi 
ellenőrzésekről.  
 
m.) Közérdekű bejelentések 
 
Bíró Ferenc: A képviselői vagyonnyilatkozatokat ellenőrizte a Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság. Mindenki leadta a vagyonnyilatkozatát 
határidőben. A bizottság lezárta a borítékokat és aláírásával ellátta.  
 
Balázsné Király Rita: A mi bizottságunk szociálisan érzékeny minden 
problémára. A szociális tűzifa pályázatot a legnagyobb sikertelenségnek 
tartom. Elkeserítő volt számomra. A gyerekektől tudtam meg az iskolában, 
hogy mennyi ember eladta a kapott fát. 2-3 család felvásárolta ezeket a 
mennyiségeket. Emellett sok ember kiesett ebből, aki jogosult lett volna. 
Nagyon szomorú lennék, ha ugyanerre a sorsra jutna a minden gyerek 
lakjon jól pályázat.  
 
Dr. Springer József: A jó szándék vitathatatlan, de nem ismerik, hogy 
hogyan élnek az emberek. 
 
Csipkés Vilmos: Egyetértek ezzel. A kisebbségi önkormányzat is tett ezért, 
a miniszterelnök úrnak én írtam levelet. Javaslati jog illette volna meg a 
kisebbségi önkormányzatot. A jegyzőnő azt mondta, hogy a bizottságban 
ott van egy kisebbségi képviselő. Én felhívtam Koczkánét, és nekem adott 
igazat, a jegyzőnő hibázott. Ez precedens. Ha az önkormányzat még 100 
eFt benzin költséget rászán, akkor nincs ez. Ha ez igazságosan el lett volna 
osztva, nem marad fa.  
 
Varró Lajos: Ez nem arról szólt, hogy a cigánynak jár a szociális tűzifa. A 
rászorulóknak és nem a cigányoknak járt a tűzifa. Nem cigányokat érintő 
dolog, hanem a teljes lakosságra vonatkozott. Az ajándékot meg szokták 
köszönni. Igazságtalanul osztottuk el, ez nem igaz. Megmérték, ti is ott 
voltatok, a kisebbségi önkormányzat tagjai. Akkor ti nem osztottátok el jól? 
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Papp Sándor: Volt olyan, amikor többet pakoltak a kalodába. 
 
Bíró Ferenc: Ha valamit kapnak, akkor meg kellene köszönni. Tudtuk, 
hogy ezzel problémák lesznek. A rászoruló adta el a fát, tehát nem is kellett 
neki. Akkor nem rászoruló. Ilyet nem szabad máskor felvállalni. A kamatos 
pénzeseknek növeltük a pénzét önkormányzati forrásból. 
 
Papp László: Megköszönöm a képviselőknek a 3,5 évvel ezelőtti bizalmat, 
amit felém megszavaztak. A tegnapi nappal közös megegyezéssel 
megszüntették a munkaviszonyomat. Mindenkinek jó egészséget kívánok, 
az utódomnak is. 
 
Varró Lajos: A vitákat mindig a célért folytattuk. Bármikor kezet tudunk 
fogni, nem egyéni érdekek vezettek sosem bennünket. Jó erőt, egészséget 
kívánunk! 
 
Ezután személyt érintő napirendi pont következik, ezért az alpolgármester 
zárt ülést rendel el.  
 

K. m. f. 
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