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Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. 3. napirendként javaslom megtárgyalni a 2016. évi zárszámadásról 
szóló önkormányzati rendelet módosítását, 5. napirendként zárt ülésen az Arlói 
Turisztikai és Közösségi Kft. 2017. évi üzleti tervét. Az Indítványok, javaslatok, 
egyebek napirenden belül a meghívóban feltüntetett előterjesztéseken kívül a Zöld 
Völgy Nonprofit Kft, és a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolóját, valamint az egészségügyi központ megvalósításával kapcsolatos 
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támogatói szerződést. Az elhangzottak figyelembevételével kérem, szavazzunk a 
napirendről. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról 
2) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2016. évi beszámolója  
3) 2016. évi költségvetési zárszámadásról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 
4) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) ÉRV Zrt. határozatának jóváhagyása 
b) Arló Római Katolikus Plébánia kérelme 
c) Körzeti megbízottról vélemény kérése 
d) ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2016. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadása 
e) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának elfogadása 
f) Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 

esélykülönbségének csökkentése Arlón c. pályázathoz a 
támogatói szerződés aláírás 

g) Korondi Fazekas vásárra meghívás 
h) Nagy Ágnes kérelme 
i) Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyiség igénye 

5) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2017. évi üzleti terve 
 

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

Tárgyalt napirendi pontok:  
 
 

1. napirendi pont 
 

Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 Papp Zsóka ASZAK vezetője 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen sok észrevételt, véleményt fogalmaztunk 
meg. Tájékoztatást kaptunk a nyári gyerekétkeztetésről, intézményvezető asszony 
elmondta, 43 nap a kötelező, ez két különböző időpontban valósul majd meg. Az 
intézmény kérte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségét abban, hogy a szülők 
ezeket az időpontokat tartsák be, illetve azok a szülők, akik igényelték, vegyék a 



 3 

fáradtságot és jöjjenek be az ebédért. Az önkormányzat a Bursa Hungarica és az 
Arany János Tehetséggondozó Programban is biztosítja a támogatást, sajnos ez a 
szám nagyon kevés ahhoz képest, amennyi támogatást, illetve kedvezményt a szülők 
kapnak. Az intézmény sok ruhát, bútort ad. Magas a veszélyeztettek száma, nem 
változott a leggyakrabban előforduló veszélyeztetettségi tényező. Egyre magasabb 
számban az agresszió is megjelenik. Látható, mióta a Járási Hivatalhoz kerültek ezek 
a tevékenységek, romlott a helyzet. Eddig szerdánként kijöttek és tartották a 
kapcsolatot az itteni munkatársakkal, ez már nem működik. Az ASZAK munkatársai 
mindent megtesznek a gyerekek érdekében, itt van az információ és a munka is. Az 
arlói önkormányzat nem véletlenül hozta létre az ASZAK-nak ezt a részét, mert 
nagyon sok segítségre szoruló emberrel kell foglalkozni. Az intézményt az 
önkormányzat mindig megfelelően támogatta. Sajnos a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattól nem kapnak jelzéseket. Képviselőtársaim nevében, a bizottság 
nevében megköszönöm a munkájukat. Elmondhatjuk, hogy napi kapcsolatban van az 
iskola és a gyermekvédelmi szolgálat, de nehéz úgy dolgozni, hogy akiknek 
segíteniük kellene, nem megfelelően állnak hozzá. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a beszámoló elfogadását. Az önkormányzatnak köszönhetjük, hogy 3 fő 
családsegítő dolgozik, finanszírozást csak 1 főre kapunk, az önkormányzat alkalmaz 2 
főt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Naponta szembesülünk a gyerekvédelem problémájával a 
veszélyeztetettség szempontjából. Különösen elkeserítő az agresszió megjelenése. A 
gyerekek is durvák a szülőkkel szemben, és egymással szemben is. Ebben a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatnak segítséget kell nyújtani. Jó módja ennek, amit most 
elkezdtek bevezetni, hogy összehívják a fiatalokat, és szakemberek beszélgetnek 
velük. Még nincs olyan hely, ahol zárt körülmények között lehetnének. 
Mindannyiunk felelőssége, hogy a gyermekvédelem terén mindent elkövessünk, mert 
neveletlenek a gyerekek és a szülők is. A szülők sajnos nem hozták magukkal az 
igényességet, a tisztaságot, az alkoholmentes életet. Az ő gyerekeik is nehezen 
tanulják meg a helyes magatartást. A munkatársaknak megköszönöm a munkájukat. 
A gyerekek napi 3-szor ingyen étkeznek, ingyen tankönyvet kapnak, a ruha, a cipő, a 
bútorok rendelkezésükre áll. 
 
Bíró Ferenc: A problémák egyik gyökerét abban látom, hogy fiatalkorú gyereknek 
van gyereke. 14 éves kor alatt nem várható el senkitől, hogy felnevelje a gyerekét. A 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítségét ebben is kérném, a felvilágosítás ebben 
a témában is legyen meg, nem szabad ilyen fiatal korban szülni. Ez a gyerek már 
hátránnyal fog megszületni is. A Járási Hivatal együttműködésére rávilágít, hogy a 
helyi információval rendelkező kollegák hiába mennek hozzájuk, nem hallgatják meg 
őket.  
 
Balogh Edina: 25 család jut egy családgondozóra. Ilyen nagy leterhelés mellett nem 
is tudnak kijutni terepre, mert napközben is felkeresik őket az ügyfelek. 
Megnövekedett az adminisztráció, ami nagyon megterhelő a dolgozóknak, napi 
internetes jelentési kötelezettségük van.  
 
Vámos Istvánné dr.: Azzal, hogy a gyermekvédelem a Járási Hivatalhoz került, 
semmit nem csökkent a családgondozók munkája. 
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Balogh Edina: A napi jelentési kötelezettség a problémás családok miatt van. Ezzel 
nem könnyítették meg a mi munkatársaink életét. 
 
Tengely László: Részt vettem egy oktató ismeretterjesztő előadáson, melyet a 
gyerekeknek szervezett a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. 38 gyereknek tartottak 
előadást. Nagyon hiányzik egy terem, ahol ezeket az előadásokat tartanák, jó lenne 
segíteni nekik. A felnőtteknek is szükségük lenne ilyen előadásokra. Olyan embereket 
találtak meg, akik ingyen jönnek előadást tartani.  
 
Bari Gergely: Minden alkalommal szükséges a vetítés. 
 
Horvát Ernő: Elhangzott, hogy a jelzőrendszer munkájában a kisebbségi 
önkormányzat nem vesz részt, én nem is hallottam, hogy valaki meghívott volna. A 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselői a mindennapi problémával találkoznak, 
és foglalkoznak a családokkal. A szülőkkel sokszor elbeszélgetek, úgy érzem ennek 
nevelő hatása van. Az ASZAK-hoz most már többen mennek, mert a kisebbségi 
önkormányzatnál nincs titkárnő. Felvilágosítást tudunk adni, de sokszor nem 
hallgatnak ránk. A törvény is nagyon rossz. 
 
Nagy Tiborné: A jelzőrendszeri konferenciára szóban meghívtuk a vezetőt, és 
minden résztvevőnek névre szóló meghívót küldtünk ki.  
 
Bari Gergely: Nem veszünk részt a konferencián. Korábban többször is segítséget 
nyújtottam az ASZAK munkatársainak, mint magánszemély. Próbáltam beszélgetni 
az ASZAK munkatársaival, ezek kezdetben jól is működtek. Azonban megkerestek az 
emberek, hogy az ASZAK munkatársai agresszívak, durva szavakkal illetik őket, 
volt, hogy kilökték őket. Megkérdeztük, hogy miért viselkednek így, és inkább még 
kaptunk mi is, akkor éreztem, hogy tényleg ilyenek. Agresszívan léptek fel velünk 
szemben is. Ezen változtatni kellene. Amíg ilyen vezetőség van, nem tudunk 
tárgyalni, nincs értelme annak, hogy beszélgetést folytassunk. 
 
Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy kérjük fel intézményvezető asszonyt, hogy 
közösen beszéljék meg ezt a problémát az ASZAK dolgozói, illetve a jelenlévő 
képviselők.  
 
Balogh Edina: Meditációs közvetítést vállalok.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

79/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal 
Jegyzője és az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője beszámolóját a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos 2016. évi munkáról elfogadja. 
 
Határidő: 2018. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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2. napirendi pont 
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.  

2016. évi beszámolója  
 

 
A napirendi pont előterjesztője: Antal István ügyvezető 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Vámos Istvánné dr.: 2016-ban a mérleg az eszközök, aktívák tekintetében összesen 
5.330.000 Ft, a források szintén ezzel az összeggel szerepelnek, az eredmény 2016-
ban mínusz 1.310.000 Ft. Ez a mínusz nem a kft. jelenlegi tevékenységéből adódik, 
hanem a Vízműtől visszamaradt kintlévőségekből.  
 
Balázsné Király Rita: A beszámoló 3. oldalán a társaság tevékenységei között 
kétszer szerepel a víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló- szerelés. A rövid lejáratú 
kötelezettségek nagyon magasak lettek 5.287.000 Ft, a szöveges elemzésben 
megértettük miért van ez így. Örömmel vettük, hogy iparűzési adót is fizet a kft. Az 
előző évben 338.000 Ft-ot fizetett. Az előző évihez képest ez megduplázódott. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló 
elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A beszámolóból azt emelem ki, hogy a nettó árbevétel majdnem 
megduplázódott. A személyi jellegű ráfordítások csökkentek, ami nagy munkatempót 
diktálhatott. Kevesebb a bér jellegű kiadás és dupla az árbevétel. Ez nagyon 
dicséretes. Ez az eredmény sokkal jobb lenne, ha nem kellett volna 2015-ről áthúzódó 
költségeket kifizetni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Bíró Ferenc: Ezekből az adatokból a fejlődés látható. Kevesebb munkatárssal, sokkal 
nagyobb eredményt értek el. Tudjuk, hogy 5 ember helyett dolgozik az ügyvezető. 
 
Tengely László: Végre Arlóban is megjelent egy ilyen üde színfolt. Olyan ember 
csinálja, aki ért is hozzá, a falu fejlődését nagyban szolgálja. Látványos és 
előremutató, amit csinál. Rengeteg munkája van benne.  
 
Dulai Roland: Nagyszerű munkát végez, Arló határain kívül is teret nyert, idegenek 
mondanak pozitív véleményt a tóról. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az elhangzottak alapján a határozati javaslatom az, hogy a 
beszámolót elfogadjuk és elismerésünket fejezzük ki az ügyvezetőnek az eddig 
végzett munka eredményéért. Kérem, szavazzunk erről. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

80/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2016. évi beszámolója  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és 
Közösségi Kft. 2016. évi beszámolóját elfogadja. 
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A képviselő-testület az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetőjének a 2016-
ban végzett munkájáért elismerését fejezi ki. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Antal István ügyvezető 
 
 

3. napirendi pont 
2016. évi költségvetési zárszámadásról szóló  

önkormányzati rendelet módosítása 
 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A 2016. évi költségvetési zárszámadásról szóló 
rendeletet módosítani kell, a 2. § f) ponttal egészül ki. A kincstár jelzését követően 
kerültek módosításra az adatok. A mérleg szerinti adatoknál a saját tőke sora 
977.766.114 Ft-ra módosul, a passzív időbeli felhatárolódások emelkednek meg 
jelentősen 55.331.819 Ft-ra. A táblázaton belüli sorok módosítása a főösszegeken 
semmit nem változtat. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja a 
rendelet módosítás elfogadását, 3 igen szavazattal. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2017. (V.29.) önkormányzati rendelete 
a 2016. évi költségvetési zárszámadásról szóló  

8/2017. (V. 2.) 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 
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 bizottság írásos véleményét a 2016. évi költségvetési zárszámadásáról (a 
továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el: 
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1. § 
 

A 2016. évi költségvetési zárszámadásról szóló 8/2017. (V. 2.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a 
következők szerint fogadja el: 

a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint 
hagyja jóvá.  

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az 
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi 
elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. 

c) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak 
teljesítését a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.,  
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. 

e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 
9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

f) A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10.1, 10.2.,10.3. és 

10.4.  mellékletek szerint hagyja jóvá.” 
 
 

2. § 

 
Ez a rendelet 2017. május 30-án lép hatályba és 2017. május 31-én hatályát veszti. 
 
 
 
Vámos Istvánné dr.                                                                Klisóczkiné Papp Andrea  
      polgármester                                                                                     jegyző 
 
 

4. napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 

a) ÉRV Zrt. határozatának jóváhagyása 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt. a következő határozatokban kéri a szavazást: 
megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése villamos energia termelő rendszerek 
telepítésével pályázaton belül, a regionális vízművek napenergia hasznosítás 
megvalósításért elnevezésű pályázaton konzorciumban való indulásról, a hitelkeret 3 
milliárd Ft-ra történő megemeléséről, az Univerzál Beszerző Kft. taggyűlésre 
vonatkozó javaslatairól, ezen belül a Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, a vezető 
tisztségviselő visszahívásáról, megválasztásáról, a munkaviszonnyal kapcsolatos 
kérdésekről, az alapbér megállapításáról. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a határozatok elfogadását. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a határozatok elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ÉRV Zrt. határozatainak elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

81/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. határozatainak 

jóváhagyása 
 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az ÉRV 
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a regionális vízművek a napenergia 
hasznosítás megvalósításért elnevezésű pályázaton konzorciumban való indulásáról, a 
hitelkeret 3 milliárd Ft-ra történő megemeléséről, az Univerzál Beszerző Kft. 
taggyűlésre vonatkozó javaslatairól, ezen belül a Kft. 2016. évi gazdálkodásáról, a 
vezető tisztségviselő visszahívásáról, megválasztásáról, a munkaviszony 
megszüntetéséről, munkaviszony létesítéséről, az alapbér megállapításáról szóló 
határozatokkal a polgármester egyetért. 
 
Határidő: 2017. május 26. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

b) Arló Római Katolikus Plébánia kérelme 
 
Vámos Istvánné dr.: A képviselő-testület 300.000 Ft-os támogatást adott a Római 
Katolikus Plébánia részére, elsősorban világítás korszerűsítésére, illetve 
szőnyegvásárlásra. A világítás korszerűsítése megtörtént. A napokban a templom 
épületének külső részét megrongálták, ezért a fennmaradó pénzt kamera rendszer 
felszerelésére szeretnék fordítani. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 50.000 Ft-tal 
támogatta a kamera rendszer felszerelését. Kérik, hogy a támogatásból fennmaradt 
75.000 Ft-ot erre használhassák fel. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal támogatja a kérelmet. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja a kérelem elfogadását. 
 
Tengely László: Olyan emberrel kellene felvenni a kapcsolatot, aki figyelemmel 
kísérné az ott zajló eseményeket és ezt jelezné. Van egy műemlék templomunk és 
csúnyán megrongálják, ez rossz hírünket kelti. Meg kellene bízni valakit, aki 
odafigyel a templomra. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a támogatás más célra történő 
felhasználásáról. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

82/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy: Arló Római Katolikus Plébánia kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
Arló Római Katolikus Plébánia részére biztosított 300.000 Ft-os önkormányzati 
támogatásból – a világítás korszerűsítésének megvalósulása után – fennmaradó 
75.000 Ft-ot a kamerarendszer felszerelésére fordítsák.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c) Körzeti megbízottról vélemény kérése 
 

Vámos Istvánné dr.: Dr. Varga László kapitányságvezető levele szerint a 
Borsodnádasdi Rendőrőrs állományába 2017. június 1. napjától Varga Zsolt helyett 
Varga Ferenc r.tőrm. urat helyezi Arló székhelyű körzeti megbízotti beosztásba. 
Ezzel kapcsolatban kéri a képviselő-testület véleményét. Én személyesen nem 
ismerem, próbáltam informálódni róla, pozitív jelzéseket kaptam. 
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal tudomásul vette a változást. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
támogatta az előterjesztést.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk Varga Ferenc c.r.tőrm. körzeti megbízotti 
beosztás elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

83/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy: Körzeti megbízottról vélemény kérése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy dr. 
Varga László kapitányságvezető Varga Ferenc c. r.tőrm. urat Arló székhelyű körzeti 
megbízotti beosztásba 2017. június 1. napjával kinevezze. 
 
Határidő: 2017. június 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

d) ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának 
elfogadása 
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen 
szavazattal javasolja a mérlegbeszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal 
javasolja elfogadását.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2016. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

84/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy: ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolójának elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a társaság 
2016. évi beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, a független 
könyvvizsgálói jelentést.  
A könyvvizsgáló a jelentésben rögzítette, hogy az egyszerűsített éves beszámoló 
megbízható és valós képet ad a Társaság 2016. december 31-én fennálló vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó 
jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C 
törvénnyel összhangban.  
Az Önkormányzat a ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegfőösszegét és 
eredményét az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 Eszközök összesen:    1.054.526 e Ft 
 Források összesen:   1.054.526 e Ft 
 Mérleg szerinti eredmény:  - 135.140 e Ft 
 
Az Önkormányzat hozzájárul, hogy a Társaság a 2016. évi eredményét az 
eredménytartalék terhére számolja el. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

e)  Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi 
beszámolójának elfogadása 

 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra 
javasolja a beszámolót, 3 igen szavazattal. 
 
Bíró Ferenc: A beszámolóban az immateriális javak értéke nulla. Ebbe tartoznak a 
szoftverek, amivel a számítógépet működtetik. Javaslom, tudassuk ezt a céggel, és 
kérjünk rá magyarázatot.   
 
Papp Zsóka: Készletük sincs, annak az értéke is nulla. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság megvitatta az előterjesztés és 5 igen szavazattal 
javasolja elfogadását. 
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési 
Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

85/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a társaság 
2016. évi éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, továbbá a 
társaság felügyelő bizottságának és könyvvizsgálójának az éves beszámolóval 
kapcsolatos jelentését.  
A felügyelő bizottság a jelentésében a tagoknak a 2016. évi számviteli törvény 
szerinti beszámolót elfogadásra javasolja. 
A SALDO CONTROLL Kft. könyvvizsgáló (személyesen eljáró könyvvizsgáló: 
Szabó Gáborné) a jelentésében rögzítette, hogy a társaság 2016. évi egyszerűsített 
éves beszámolója megbízható, valós képet ad a 2016. december 31-én fennálló 
vagyoni és pénzügyi helyzetről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre 
vonatkozó jövedelmi helyzetről, a Magyarországon hatályos, a Számvitelről szóló 
2000. évi C. tv-el összhangban.  
Az Önkormányzat tudomásul veszi és elfogadja a felügyelő bizottság és a 
könyvvizsgáló jelentésében foglaltakat, figyelemmel a Ptk. 3:120. § (1) bekezdésében 
rögzítettekre. 
Az Önkormányzat a társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 
  

o 54.241 E Ft mérlegfőösszeggel és 
o mínusz 8.317 E Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) 

 
jóváhagyja. 
Hozzájárul, hogy a mérleg szerinti eredményt (veszteséget) a társaság eredmény 
tartalékba helyezze el. 
Felhatalmazza a kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2016. évi beszámolót közzététel 
céljából az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő 
Céginformációs és Elektronikus Cégeljárás Közreműködő Szolgálathoz nyújtsák be.  
Jelen határozat a Ptk. 3:109. § (2) bekezdésében foglaltakon alapul. 
 
Határidő: 2017. május 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

f) Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi 
esélykülönbségének csökkentése Arlón c. pályázathoz a támogatói 
szerződés aláírás 

 
Vámos Istvánné dr.: Kb. 60 millió Ft értékben nyertük el a pályázatot. Felújítjuk a 
jelenlegi épület külső homlokzatát, illetve a hátsó udvarba kerül a védőnői és 
gyermekorvosi szolgálat. Ha ezek a munkálatok befejeződnek, a régi gyermekorvosi 
rendelőbe az ASZAK munkatársai beköltözhetnének. Így teljes egészségügyi 
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központként funkcionálhatna. A kivitelezésre közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a 
közbeszerzés lebonyolítására megkértem az ajánlatokat. 3 ajánlat érkezett, az Optimál 
20 Kft vállalási díja 500.000 Ft + ÁFA, a Quaero Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. 
490.000 Ft + ÁFA, a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. árajánlata 470.000 Ft + ÁFA.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a 
közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatokat és a Kroda Pályázati 
Tanácsadó Kft. ajánlatát 3 igen szavazattal javasolja elfogadni.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyetértett azzal, hogy az 
anyagilag legelőnyösebb árajánlatot fogadja el a képviselő-testület, 5 igen szavazattal.  
 
Balogh Edina: Örülök annak, hogy a pályázat nyert, ugyanakkor átérzem az ASZAK 
helyzetét, megszerették azt a helyet, ahol most vannak, nem lesz könnyű otthagyni. 
Ők is azt mondják, célszerű egy helyen lenni. Kívánom, hogy az új helyen is otthonos 
környezetet alakítsanak ki.  
 
Vámos Istvánné dr.: Szerintem ez praktikus javaslat. Kérem, szavazzunk arról, hogy 
az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 
csökkenése Arlón c. pályázat közbeszerzési eljárás lebonyolításával a Kroda Pályázati 
Tanácsadó Kft-t bízzuk meg. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

86/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy: Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségének 

csökkenése Arlón c. pályázat  
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által benyújtott TOP-4.1.1-15-
BO1-2016-00023 azonosítószámú „Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
területi esélykülönbségének csökkentése Arlón” c. pályázat közbeszerzési 
feladatainak ellátására három ajánlat érkezett: 
 
 - Optimál 20 Kft Edelény    500.000 Ft + ÁFA, 
 - Quaero Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. Miskolc 490.000 Ft + ÁFA, 
 - Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. Miskolc  470.000 Ft + ÁFA 
 
A Képviselő-testület a legkedvezőbb ajánlatot adó Kroda Pályázati Tanácsadó Kft.-
vel köti meg a szerződést. 
 
Határidő: 2017. június 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Vámos Istvánné dr.: Szeretnék felhatalmazást kérni a képviselő-testülettől, hogy a 
támogatói szerződéseket az irányító hatósággal aláírhassam, a pályázat megvalósítása 
során szükséges nyilatkozatokat megtehessem. A konzorcium vezetője Arló lesz, 
Arló Nagyközség Önkormányzata nevében kell aláírni a konzorciumi szerződést, a 
partner Járdánháza Nagyközség Önkormányzata, ugyanis a fogorvosi rendelő miatt 
érintve vannak. Kérem, szavazzunk erről. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

87/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy:  Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés területi esélykülönbségek 

csökkentése Arlón c pályázattal kapcsolatos felhatalmazás 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Vámos 
Istvánné dr. polgármestert, hogy az Egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés 
területi esélykülönbségének csökkenése Arlón c. pályázattal kapcsolatban a támogatói 
szerződést aláírja és a pályázat megvalósítása során szükséges nyilatkozatokat 
megtegye.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

g) Korondi Fazekas vásárra meghívás 
 
Vámos Istvánné dr.: A korondi polgármestertől kaptunk meghívást az augusztusi 
Fazekas vásárra, Korondra. 4-5 fős küldöttséget várnak, ezt június 6-ig jelezni kell 
feléjük. Kérem, hogy aki szeretne elmenni, jelezze. 
 
(Nagy Ágnes kérelmező megérkezett az ülésre) 
 
 

h) Nagy Ágnes kérelme 
 

Vámos Istvánné dr.: Nagy Ágnes, az ún. 100 Ft-os bolt bérlője azzal fordult a 
képviselő-testülethez, hogy a bolt épületét szeretné megvásárolni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság nem javasolja az 
önkormányzati ingatlan eladását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzati vagyon nagyon kevés, ezek a biztosítékok jó 
lenne, ha megmaradnának, mi is inkább vásárolni szeretnénk. Amíg a vállalkozásnak 
szüksége van erre az épületre, és a bérleti díjat fizetik, másnak nem hirdetjük meg. 
Szép, látványos belsőt alakít ki. A szerződések legfeljebb 5 évre köthetőek, 
felmondani nem áll szándékunkban.  
 
Tengely László: Nincs annyi vagyona az önkormányzatnak, mint amennyi lehetne, 
pénzünk sincs, hogy gyarapítsuk.  
 
Vámos Istvánné dr.: Nincs annyi önkormányzati tulajdonunk, amennyire 
szükségünk lenne. Mi is tudnánk boltot nyitni a termékeinknek, az épületeket magunk 
is tudnánk hasznosítani. Kérem, szavazzunk arról, hogy az Arló, Ady Endre út 162/A 
épületet az önkormányzat nem adja el. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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88/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy:  Nagy Ágnes kérelme 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló, Ady Endre út 
162/A számú önkormányzati épületet Nagy Ágnes vállalkozó részére nem kívánja 
értékesíteni. 
 
Határidő: 2017. május 26. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

i) Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyiség igénye 
 
Tengely László: Kérem, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat részére az előadások és 
diavetítések alkalmával valamilyen helyiséget próbáljunk meg találni. Ezek az 
előadások most vannak, akkor nincs értelme az egésznek, ha nincs megfelelő 
helyiség. Megvan a jó szándék, az akarat. A kézműves ház külső részét felajánlotta 
polgármester asszony, de az nem megfelelő.  
 
Vámos Istvánné dr.: A kézműves házba nem tudnak bemenni, mert tele van apró 
kézműves dolgokkal. A volt fogorvosi rendelőben is meg lehetne tartani az 
előadásokat.  
 
Bari Gergely: Nagy probléma a településen, hogy hamar szülnek a fiatalok, szinte 
még gyerekek. Az agresszió is előfordul, gyakori az iskolában is és otthon is. 
Ezeknek az előadásoknak az lenne a lényege, hogy ezeket meggátoljuk. Olyan 
szakemberek vesznek ebben részt, akik direkt erre szakosodtak. Eddig két 
alkalommal volt előadás, szó volt a káros szenvedélyekről és az egészséges 
étkezésről. Következő alkalommal a védőnők jönnek, felkészítik a lányokat a felnőtt 
életre, mert sok szülő nem készíti fel őket. A rendőrségi előadáson a 
bűncselekményekről lesz szó, és arról is, miért fontos, hogy tanuljanak. Meghívjuk 
Horváth József rákkutatót is, aki arlói származású orvos. A legnagyobb probléma, 
hogy a mi irodánk 4 x 4 m-es helyiség, a másik pedig még kisebb. Most 40 gyerek 
volt, de többen is jönnének, ha lenne egy nagyobb helyiség. 
 
Papp Zsóka: Ezeket az előadásokat a Napsugár Étteremben is meg lehetne tartani, ha 
az önkormányzat térítésmentesen odaadja.  
 
Balázsné Király Rita: Az iskola termeit a tankerület adja ki 3.500 Ft/óra + ÁFA 
összegért.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az új rendelet szerint a konyha-étterem is pénzért adható ki.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Lehet egyedi döntést hozni, önkormányzati, oktatási 
célra 8 alkalommal az önkormányzat ingyenesen biztosítja.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a képviselő-testület a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 8 alkalommal ingyenesen biztosítja a Napsugár 
Étteremet. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

89/2017. (V. 26.) határozat 
 
Tárgy:  Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére Napsugár 

Étterem helyiségének biztosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arló Nagyközség Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat részére 2017. május 27. napjától 8 alkalommal 
ingyenesen biztosítja a Napsugár Étterem helyiségét.  
 
Határidő: 2017. május 27. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

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


