
Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében Arló
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.

augusztus 15-én megtartott üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:
Vámos Istvánné dr.
Varró Lajos
Balázsné Király Rita
Balogh Edina
Bíró Ferenc
Dr. Springer József
Vámos Andrásné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távollévő önkormányzati képviselők:
Nincs

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:

Berencsi Lajosné
Horvát Ernő
Koós Lajos
Papp Zsóka
Méhész Dezső
Lukán Istvánné
Ipacs László
Tengely Katalin
Csipkés Vilmos
Nagy Tiborné

Nagy Tibor

Schlága István
Laurencsik Jánosné
Juhász János
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Klisóczkiné Papp Andrea

Külső tag
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Intézményvezető
Intézményvezető
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Ügyvezető
Tájház és Könyvtár vezetője
RNÖ elnöke
Arlói Közéletért és Kulturáért
Egyesület Elnöke
Arlói Közéletért és Kultúráért
Egyesület Elnökhelyettese
Polgárőrség elnöke
Nőklub vezetője
Sportegyesület vezetője
Arlói Jóléti Szolg.Közalap.vez.
JOBBIK helyi vezetője
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Nem jelent meg
Jelen van
Nem jelent meg
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Jelen van
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Jelen van
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Nem jelent meg
Nem jelent meg
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Kiss Emőke
Solymosi Katalin
Dr. Kónya Tamás

FTVA képviselője
jegyzőkönyvvezető
K-Sz Konzorcium

Jelen van
Jelen van
Jelen van

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, minden képviselő jelen van. Külön köszönti Kónya Tamást, a
K-SZ Konzorcium ügyvezetőjét.
Beszámol a lejárt határidejű határozatokról. A határozatok valamennyi
esetben végrehajtásra kerültek, ma lesz az óvoda beszámolója.
Javaslatot tesz a napirendi pontokra, melyeket a jelenlévő képviselők
egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ Szennyvízcsatorna megvalósítási szakaszában közbeszerzési
feladatokra szóló pályázatok bírálata
2./ Hitelfelvétel a kézművesház kivitelezési munkáihoz
3./ „Fehér kocsma” újbóli vételi ajánlata
4./ Óvodai játékok beszerzése
5./ 2014. évi költségvetési rendelet módosítása
6./ Helyi Választási Bizottság választása
7./ Energiatakarékos közvilágítás pályázat
8./ Háziorvosi pályázat kiírása
9./ Egyebek

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

 Napirendi pont:

Szennyvízcsatorna megvalósítási szakaszában
közbeszerzési feladatokra szóló pályázatok bírálata

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Vámos Istvánné dr.: A közbeszerzési feladatok ellátására kiírt pályázati
eljárásban ajánlattevők voltak a Magyar Közbeszerzési Központ Kft., a
PROVITAL Fejlesztési, Tanácsadó Zrt., a Lucsik és Társa Kft., a K-SZ
Konzorcium, és a  K & Z Horizontál Kft. Hiánypótlást rendeltünk el, majd
azok visszaérkezése után megállapítható, hogy a K & Z Kft. hiánytalanul
csatolt mindent.
A Magyar Közbeszerzési Központ Kft. ajánlatában az ajánlattevő azt tüntette
fel, hogy az alkalmassági követelményeknek alvállalkozókkal kíván eleget
tenni. A benyújtott referencia igazolások nem tartalmazzák a projektérték
pontos megjelölését. Nem nyújtotta be a névjegyzékbe való felvételről szóló
igazolást. Nem tartalmazza az ajánlattevő szakmai felelősségbiztosításának
másolatát. Nem tartalmazza az előző három üzleti év árbevételről szóló
nyilatkozatát, nem küldött szerződéstervezetet. Az ajánlatot nem személyesen,
hanem postai úton nyújtották be.
A K-SZ Konzorcium ajánlata sem felel meg az ajánlattételi felhívás
előírásainak. Fennálló szakmai felelősségbiztosítása a dr. Kónya ügyvédi
irodára, illetve az iroda tagjára, dr. Kónya Tamásra vonatkozik, azonban nem
terjed ki az ajánlatban megjelölt másik tanácsadóra, a Mikola ügyvédi irodára.
Tájékoztatja a megjelenteket, hogy a tárgyalásokat azokkal a pályázókkal
folytatja, akik megfelelnek a feltételeknek.
Megkérdezem Kónya urat, kíván-e észrevételt tenni?

Dr. Kónya Tamás: Nem.

Vámos Istvánné dr.: Tekintettel a 10 napos szerződéskötési moratóriumra,
javaslom, hogy a szeptemberi testületi ülést tartsuk meg szeptember 12-én,
így még szeptemberben sor kerülhet a szerződés kötésére.
Az alábbi javaslatot teszem az érvényesség és érvénytelenség megállapítására:

- a Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u.
23.) ajánlatát nyilvánítsuk érvénytelennek,

- a K-SZ Konzorcium (3300 Eger, Szent János u. 2.) ajánlatát
nyilvánítsuk érvénytelennek,

- a PROVITAL Fejlesztési, Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u.
53. E. ép. III. emelet) ajánlatát nyilvánítsuk érvényesnek,

- a Lucsik és Társa Tanácsadó-, Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) ajánlatát nyilvánítsuk
érvényesnek,

- a K & Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. (6000
Kecskemét, Szövetség tér 5.) ajánlatát nyilvánítsuk érvényesnek.

Kérem erre a szavazást, név szerinti szavazás szükséges jogszabály szerint.
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A szavazáshoz a jegyző olvassa a neveket, melyre a képviselők egyenként
válaszolnak.

Vámos Istvánné dr.: igen.

Varró Lajos: igen.

Bíró Ferenc: igen.

Balázsné Király Rita: igen.

Dr. Springer József: igen.

Balogh Edina: igen.

Vámos Andrásné: igen.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

90/2014. (VIII. 15.) határozat:
Tárgy: Szennyvízcsatorna megvalósítási szakaszában közbeszerzési
feladatok ellátására tett ajánlatok érvényességének, érvénytelenségének
megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete „Arló Nagyközség
szennyvízcsatornázás és –tisztítás” tárgyú KEOP-7.1.0/11-2012-0062
azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési feladatok
ellátására tett ajánlatok vizsgálata után az alábbi döntést hozza:

- a Magyar Közbeszerzési Központ Kft. (4400 Nyíregyháza, Bocskai u.
23.) ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja,

- a K-SZ Konzorcium (3300 Eger, Szent János u. 2.) ajánlatát
érvénytelennek nyilvánítja,

- a PROVITAL Fejlesztési, Tanácsadó Zrt. (1123 Budapest, Alkotás u.
53. E. ép. III. emelet) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,

- a Lucsik és Társa Tanácsadó-, Oktatói, Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft.. (1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.) ajánlatát érvényesnek
nyilvánítja,

- a K & Z Horizontál Beruházásszervező és Kivitelező Kft. (6000
Kecskemét, Szövetség tér 5.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
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A beszerzési tárgyalást 2014. szeptember 12-én 16,00 órára tűzi ki a
képviselő-testület.
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedés megtételével.

Határidő: 2014. augusztus 18.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

 Napirendi pont:

Hitelfelvétel a kézművesház
kivitelezési munkáihoz

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

Vámos Istvánné dr.: A Hódos-Épker Kft. befejezettnek nyilvánította a
Kézművesházat. A munka 20 %-os díjára vonatkozó kifizetési kérelmet
elküldtük, a hiánypótlást teljesítettük. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés 80
%-ára nem rendelkezünk fedezettel, a hitelfelvétel az egyetlen megoldás. A
bizottságok tárgyalták az előterjesztést.

Bíró Ferenc: Az Egyesületnek van lehetősége felvenni a hitelt, az
önkormányzat készfizető kezességet vállal. Felhívjuk az Egyesület figyelmét,
hogy a legkedvezőbb pénzintézeti ajánlatot fogadják el, és a fordított ÁFA
kérdésének nézzenek utána ezzel kapcsolatban.

Balázsné Király Rita: Mennyiről van szó?

Vámos Istvánné dr.: 19 MFt.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az önkormányzat csak 14 700 eFt felvételére tud
kezességet vállalni az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség megállapítása alapján. A hiányzó összeget ki tudjuk fizetni, ha
visszakapjuk amit már befizettünk.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az egyesület hitelfelvételéhez a
kezességvállalásról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:
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91/2014. (VIII. 15.) határozat:
Tárgy: Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület hitelfelvétele

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Közéletért és
Kultúráért Egyesület hitelfelvételéhez készfizető kezességet vállal, 14 700 eFt
összegig.
A képviselő-testület felhívja az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület
figyelmét, hogy a legkedvezőbb pénzintézeti ajánlatot fogadja el a
hitelfelvétel során.
Kéri az Egyesületet, hogy a fordított ÁFA kérdését szakemberrel tisztázza.

Határidő: 2014. augusztus 21.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

 Napirendi pont:

Fehér Kocsma újbóli vételi ajánlata

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Megkerestek a tulajdonosok, hogy eladási szándékukat
megerősítsék, a korábbi 2,5 MFt-ért el is bontanák az épületet. Az előző
napirendi határozatunk után már nem tartom jó ötletnek megvenni, talán
jövőre, mivel most nincs rá anyagi fedezet.

Bíró Ferenc: Nem biztosított a 2,5 MFt kifizetése sem. Most lesz a választás,
nem lenne etikus ilyen terhet hagyni a következő testületre.

Horváth Ernő: Nem lehetne az Egyesületnek megvásárolni?

Vámos Istvánné dr.: Nincs pénze rá az Egyesületnek.

Varró Lajos: Akkor kell rá visszatérni, ha lebontották. Fel kellene venni a
Közútkezelővel a kapcsolatot, hogyan lehetne ott körforgalmat kialakítani.

Vámos Istvánné dr.: A Közútkezelőt nem érdekli a dolog, már többször
fordultunk hozzájuk. A javaslat az, hogy most ne vegyük meg, de jövőre
tervezzük be a költségvetésbe. Kérem a szavazást.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással
a következő határozatot hozza:

92/2014. (VIII. 15.) határozat:
Tárgy: Fehér Kocsma újbóli vételi ajánlata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Fehér Kocsma újbóli
vételi ajánlatát elutasítja.
A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés tárgyalásakor visszatér a
vásárlás lehetőségére.

Határidő: azonnal és 2015. január 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

 Napirendi pont:

Óvodai játékok beszerzése

A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Vámos Istvánné dr.: Az intézményvezető egy pályázati kiírásra tett
árajánlatot nyújtott be. Az óvoda költségvetésében van erre fedezet. Rönkfa
játszótér kialakítására szól a pályázat, a két óvodában együtt, bruttó 2 119 630
Ft összegben.

Klisóczkiné Papp Andrea: A költségvetésben szerepel a játszótéri eszközök
vásárlása, és a dologi kiadásokból is lehet még költeni.

Bíró Ferenc: Javaslom az óvodai játékokra a pályázat beadását.

Balázsné Király Rita: Már ideje ennek, örülünk a pályázatnak.

Varró Lajos: Gondolkozni kell a játékok megőrzéséről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

93/2014. (VIII. 15.) határozat:
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Tárgy: Óvodai játékok beszerzése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete óvodai kerti játékok
beszerzését engedélyezi az Arlói Tengerszem Óvodának az Ady Endre úti és
Gagarin úti telephelyei számára.
A beszerzés az árajánlat szerint az A-Z PARTNER Bútorstúdió-tól, összesen
2.119.630 Ft összegben történhet meg.

Határidő: 2014. szeptember 15.
Felelős: Lukán Istvánné óvodavezető

 Napirendi pont:

2014. évi költségvetési rendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A bizottságok tárgyalták az előterjesztést.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra
javasolja a költségvetés módosítását.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.

A 7 jelenlévő képviselő 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozza:

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

11/2014. (VIII. 18.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014. (III.3.)

önkormányzati rendelet módosításáról
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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 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 2014. évi
pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

1. §

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.
évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III. 3.) 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 2014. évi pénzügyi tervét
(a továbbiakban: költségvetés)

753 328  E Ft Költségvetési bevétellel
823 625  E Ft Költségvetési kiadással

70 297  E Ft
58 797  E Ft
11 500  E Ft

Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet  1.1., 1.2., 1.4.,  2.1., 2.2., 6., 8., 9.1., 9.1.1., 9.2., 9.2.1., 9.2.3.,
9.3., 9.3.1., 9.4., 9.4.1., melléklete helyébe az 1-16. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2014. augusztus 19-én lép hatályba és 2014. augusztus 20-án
hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr.                                                     Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző
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 Napirendi pont:

Helyi Választási Bizottság választása

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A korábbi Helyi Választási Bizottsági tagokat
javasoljuk, jelenleg még nem tudunk összeférhetetlenségről.

Vámos Istvánné dr.: Nincs hozzászólás, kérem a szavazást.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

94/2014. (VIII. 15.) határozat:
Tárgy: Helyi Választási Bizottság választása

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: 2014. október 12.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

 Napirendi pont:

Energiatakarékos közvilágítás pályázat

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

Vámos Istvánné dr.: Hamarosan megjelenik egy pályázati lehetőség a
közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére vonatkozóan. KEOP pályázat, mely
100 %-os finanszírozású. Több megkeresés érkezett hozzánk; az ÉMÁSZ-tól,
a Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft-től, és a Kroda Kft-től.
Ez utóbbi bonyolítja a Kézművesház építését, nem kérnek a pályázat írásért
pénzt. Javaslom mérnökkel felméretni, hogy lehet-e napelemes rendszerrel
megoldani, vagy lehet-e mozgásérzékelővel felszerelni?

Bíró Ferenc: Ezek már nem izzószálas, hanem higanygőzös égők. Az új
rendszereknél led-es égőket raknak fel. Ezeket nem lehet napelemes
rendszerbe kapcsolni, mert éjszaka nem süt a nap. Energia tárolás nem lehet
ennyi pénzből. Az időzítés nem működik sehol, ennek egész éjszaka
működnie kell. Nagyon örülünk ennek a pályázatnak.

Vámos Istvánné dr.: A pályázat beadási határideje augusztus 25. A műszaki
felmérést ingyen készítik el.

Bíró Ferenc: Javaslom a Kroda Kft-vel elkészíttetni, mert Őket már
kipróbáltunk.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a pályázatra, javaslom a pályázat
lebonyolítására a Kroda Kft-t kijelölni.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

95/2014. (VIII. 15.) határozat:
Tárgy: KEOP-5.5.0/K „Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” pályázat

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-5.5.0/K
„Közvilágítás energiatakarékos átalakítása” pályázatot benyújtja. A pályázat
komplex lebonyolításával megbízza a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft-t (3527
Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.).

Felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételével.

Határidő: 2014. augusztus 21.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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 Napirendi pont:

Háziorvosi pályázat kiírása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A népegészségügyi szakigazgatási szerv pályázatot
hirdetett, az orvosok letelepedését kívánja támogatni. Azon orvosok
pályázhatnak, akik háziorvosi szakvizsgával rendelkeznek, és hajlandóak
betölteni üres orvosi álláshelyeket. 8 MFt-ot kapna, aki Arlóba jönne
dolgozni. Javaslom újra kiírni a háziorvosi pályázatot.

Dr. Springer József: Nem értek egyet a támogatással, mert a már dolgozó
orvosok nem kapnak semmit.

Bíró Ferenc: Javaslom kiírni a pályázatot.

Balázsné Király Rita: Az egészségügyi beszámolóban említett problémák
megoldásában semmi nem történt. Mindenképpen újítás kell Arlóban.

Vámos Istvánné dr.: Most készül az orvosi rendelő és a váró padlójának a
borítása. Kérem a szavazást a háziorvosi pályázat kiírására.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

96/2014. (VIII. 15.) határozat:
Tárgy: Háziorvosi pályázat kiírása

Arló Nagyközség Önkormányzata képviselő-testülete pályázati kiírást tesz
közzé a II. számú felnőtt háziorvosi körzetben lévő állás betöltésére. A
pályázati kiírást a következő tartalommal hagyja jóvá:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Felnőtt háziorvosi állás betöltésére

A pályázatot meghirdető szerv:
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, 3663 Arló, Ady Endre
út 162.
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A meghirdetett munkahely címe:
Arló, Rákóczi út 5.

A betöltendő munkakör: II. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak
teljes körű ellátása területi ellátási kötelezettséggel határozatlan idejű
vállalkozói jogviszony vagy közalkalmazotti jogviszony keretében.

Munkaidő beosztása:
 teljes munkaidős, napi 4 óra rendelőben végzett járó beteg ellátás és 4

óra az ellátott terület szerinti fekvő betegek ellátása,
 lehetőség szerint 4 rendelés délelőtt és 1 délutáni időszakban a hét 5

napján,
 az orvosi ügyeleti ellátás biztosítása szükség szerint.

Pályázati képesítési és egyéb feltételek:
 A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés, a 2000. évi II.

törvény
 végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 96/2003.

(VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
 Diploma hiteles másolata, szakképesítést tanúsító okiratok másolata,
 Részletes szakmai önéletrajz,
 Büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 B kategóriás jogosítvány,
 Egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratok másolata,
 Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okmány másolata,
 A vállalkozás meglétét igazoló dokumentumok vállalkozás esetén,
 Nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázat

elbírálásában közreműködők a pályázatba betekintsenek, nyílt
vagy zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület.

 Az önkormányzat rezidens pályázó jelentkezését is elfogadja.

Pályázat benyújtása:
A pályázatot 1 példányban (a borítékon feltüntetve: „Háziorvosi pályázat”)
postai
úton vagy személyesen az alábbi címre kell benyújtani: Arló Nagyközség
Polgármestere, 3663 Arló, Ady Endre út 162.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. szeptember 15.

A pályázat elbírálásának határideje:
2014. szeptemberi képviselő-testületi ülés.
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A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Bizottsági javaslat kialakítását követően hozott Képviselő-testületi döntés. A
pályázati eljárás során a pályázónak a Képviselő-testület előtt ismertetnie
szükséges elképzeléseit. Az Önkormányzat a nyertes pályázóval részletes
szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik, vagy kinevezi a
pályázót közalkalmazottnak.

Egyéb juttatások:
 Szolgálati bérlakás vagy családi ház a pályázó választása szerint
 Pályázati lehetőség folyamatosan, de legkésőbb 2014. október 31-ig

a „Tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok
letelepedésének támogatása”-ra kiírt pályázatra (pályázati kiírás
közzétételének helye: Egészségügyi Közlöny, Országos
Egészségbiztosítási Pénztár honlapja, Országos Alapellátási Intézet
honlapja), ahol az elnyerhető támogatás 8.000.000,- Ft.

Az állás betöltésének időpontja:
A pályázat elbírálását követően azonnal.

A pályázati kiírás közzétételének helye:
 KSZK internetes portál
 www.arlo.hu honlap
 OALI honlap
 Egészségügyi Közlöny

A pályázat benyújtásához tájékoztatást lehet kérni Vámos Istvánné dr.
polgármestertől Arlói Polgármesteri Hivatal, 3663 Arló, Ady Endre út 162.
szám alatt, és telefonon: 06-48/544-003 számon.

Határidő: 2014. szeptember 26.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

 Napirendi pont:

Egyebek

a.) Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója

A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Lukán Istvánné: Szeretném kiegészíteni a beszámolót. A gyerekekkel
voltunk kirándulni, de az itthon maradó gyerekek sem voltak ellátatlanok. A
svájci program keretén belül egy alkalommal láb- és tartásjavító tornát
tartanak a gyerekeknek.

Balázsné Király Rita: A naponkénti látogatásból látszik, hogy nem jó a
kihasználtsága az óvodának, viszont az előző beszámolóban láttuk, hogy sok
gyereket kellett elutasítani beiratkozáskor. Ez ellentmond egymásnak.
Tárgyilagos a beszámoló. Egy szakértő szerint a legnagyobb probléma az
óvodákban, hogy egy vezetőnek mindig ott kell tartózkodni. Ezt Ti hogyan
oldjátok meg?

Lukán Istvánné: A törvény előírja azt is, hogy a helyettesnek is legyen
helyettese. Egy álláshelyet meghirdettünk, de most elmegy még egy óvónő. A
másik helyre 3 pályázat érkezett.

Horvát Ernő: Az óvoda kihasználtsága nagyon rossz nyáron. Ezen mi, a
Kisebbségi Önkormányzat segíteni akartunk, végig jártuk az utcákat,
beszéltünk a szülőkkel, de nem segített.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a beszámoló elfogadására.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozza:

97/2014. (VIII. 15.) határozat:
Tárgy: Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem
Óvoda 2013/2014. évről készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Lukán Istvánné óvodavezető

b.) Ózd Város Önkormányzat felkérése pályázatban való együttműködésre

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Egy ÁROP pályázatban való együttműködésre kér Ózd
Város Önkormányzata minket, mely az esélyegyenlőségi program
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megvalósítására épül. Ózd vállalná a gesztor szerepet, nyolc önkormányzat
részvételére van szükség.

Varró Lajos: A dolgozóknak nem igazán jó tanácsra van szükségük, hanem a
társadalom megbecsülésére. A szaktudásuk megvan, semmi értelmét nem
látom ennek.

Balázsné Király Rita: Aktuális, nem mondhatunk erre nemet. Az akkreditált
képzések beépítése jó dolog lenne.

Vámos Istvánné dr.: Kérhetjük ezt a választható tevékenységek közül.

Bíró Ferenc: Próbáljuk meg, kapcsolódjunk ehhez. Ezt a választható
tevékenységet jelöljük meg.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a csatlakozásra.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen, 1 nem szavazattal
egyhangúlag a következő határozatot hozza:

98/2014. (VIII. 15.) határozat:
Tárgy: Felkérés ÁROP 1.A.3-2014. kódszámú pályázatban való
együttműködésre

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Ózd
Város Önkormányzata mellett együttműködő partnerként részt kíván venni a
„Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál
a konvergencia régiókban” pályázatban (ÁROP 1.A.3-2014.).

A pályázati projekt választható tevékenységei közül az alábbit jelöli meg
elsődlegesen:

7. A társadalmi felzárkózást szolgáló koordinációt biztosító szakmai
megvalósítók, illetve a területi együttműködésben részt vevő önkormányzatok
tisztviselőinek, illetve felzárkózási kerekasztal tagjainak speciális, akkreditált
képzése.

Határidő: 2014. augusztus 21.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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c.) Mozgáskorlátozottak Ózd Városi Egyesülete levele

Vámos Istvánné dr.: Köszönetet mondanak a támogatásunkért, és küldték az
elszámolást is.

d.) Tájékoztatás

Vámos Istvánné dr.: Augusztus 20-án 9,30 órakor lesz az ünnepség a
templomban, mindenkit szeretettel várunk.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                                            jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


