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Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm a jelenlévőket, és megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. Az Indítványok, javaslatok, egyebek 
napirenden belül az önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépbeszerzés pályázat 
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önrészének módosításáról kell dönteni, kérelmet nyújtott be a Vegyes kar az 
önkormányzati támogatás módosítására, továbbá tájékoztatás szeretnék adni a 
háziorvosi ügyeletről, a tói pályázatról, a 2019 évi falunap szervezéséről, és a 
településen folyó csatornázási munkáról. Javaslom a napirendre felvenni az Arlói 
Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítását. Kérem, az elhangzottak 
figyelembevételével szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
 
A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak 
szerint fogadják el:  
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Helyi Esélyegyenlőségi Program 
2) Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 
3) 2019. évi munkaterv 
4) 2019. évi belső ellenőrzési terv 
5) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzése 
Borsodnádasdon és Arlóban projekt önrész módosítása 

b)    Arlói Vegyes kar önkormányzati támogatásának módosítása 
c)   Tájékoztató a háziorvosi ügyeletről 
d)   Tájékoztató a tói pályázatról 
e)   Tájékoztató a 2019. évi falunap szervezéséről 
f) Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 

módosítása 
g)   Tájékoztató a településen folyó csatornázási munkálatokról  

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

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az anyagot, 
polgármester asszony elmondta a módosításokat. 4 igen szavazattal javasolja a 
bizottság az előterjesztés elfogadását. 
 
Balázsné Király Rita: Sajnos nem tudtunk részt venni a HEP fórumon. Sipos 
Dénesné most kapta meg ezt a feladatot. Ezzel egy ember egész évben foglalkozhatna, 
állandóan adatokat kellene feltölteni. Vannak olyan dolgok, amiket módosítani, 
kiegészíteni kell. Több éves adatok vannak benne, a 2017. évi adat ezért nem került 
bele, mert sok adat még nem jelent meg. A régi és új adatok külön vannak, ha egy 
külön dokumentumban lenne, akkor jobban átlátható lenne. Az Ügyrendi, Szociális és 
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az elfogadását.  
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Vámos Istvánné dr.: A 2017. évi adatokat nem tudtuk feltölteni, mert nem jelentek 
meg a rendszeren.  
 
Sipos Dénesné: A KSH még nincs kész a 2017. évi adatokkal, az adatok majdnem egy 
év csúszással kerülnek feldolgozásra.  
 
Balázsné Király Rita: 2012-től minden adat egybe lenne, könnyebben lehetne 
áttekinteni.   
 
Balogh Edina: Ezeket inkább beemelték.  
 
Sipos Dénesné: Megvolt egy alapséma, nekünk ezeket az adatokat kellett kikeresni és 
be kellett illeszteni a táblázatokba, a grafikonokat beemelni. 2002-től van a régi és 
2012-től az új táblázat, csak így lehetett kitölteni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

184/2018. (XII. 13.) határozat 
 
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. 
 
Határidő: 2023. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A Helyi Esélyegyenlőségi Program a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete. 
 
 

2) napirendi pont 
 

Ózd Kistérség Többcélú Társulás  
Társulási Megállapodás módosítása 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Társulási Megállapodás módosítása a fogorvosi ügyeleti ellátás miatt 
szükséges. Kimondottan örültünk a fogorvosi ügyeletnek. A Pénzügyi és 
Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a megállapodás módosítását. 
 
Balázsné Király Rita: Minden évben, amikor volt a beszámoló nagy probléma volt a 
fogorvosi ügyelet hiánya, most már látják a szakemberek is ennek a szükségét. Az 
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal támogatja az elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Ózd Kistérség Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról. 
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

185/2018. (XII. 13.) határozat 
 
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az Ózd Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosító okiratát a határozat 1. 
melléklete, míg az egységes szerkezetű Társulási Megállapodást a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2019. január 2. 
Felelős: okiratok aláírásáért: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Ózd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása a jegyzőkönyv 2. sz. 
melléklete. 
 
 

3) napirendi pont 
 

2019. évi munkaterv 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2019. évi 
munkatervet és a következő módosításokat javasolja: A januári ülésre tervezett 
Horgász Egyesület anyaga ne beszámoló, hanem tájékoztató legyen. Az április havi 
ülésen a Falubejárás az utolsó napirend legyen, hogy a meghívott vendégeknek ne 
kelljen a képviselőkre várniuk. Augusztusban a Középtávra szóló integrált 
településfejlesztési stratégia végrehajtásáról szóló beszámoló és felülvizsgálat külön 
napirend legyen. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ezekkel a 
módosításokkal 4 igen szavazattal javasolja a munkaterv elfogadását.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja a munkaterv elfogadását, a következő módosításokkal: A civil szervezetekkel 
kapcsolatos napirendekhez várhatóan tömeg fog jönni, ezért kérjük, hogy januárban, 
februárban, és augusztusban az ezzel kapcsolatos napirendet vegyük előre.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Polgármester asszony augusztusban beszámol az elmúlt 5 
év munkájáról, a bizottságok kívánnak-e beszámolni? 
 
Balázsné Király Rita: A bizottságok is augusztus hónapban számoljanak be a 
munkájukról. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, hogy az elhangzott módosítások figyelembevételével 
szavazzunk a 2019. évi munkaterv elfogadásáról.  
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

186/2018. (XII. 13.) határozat 
 
Tárgy: Képviselő-testület 2019. évi munkaterve 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete 2019. évi munkatervét a 
következők szerint fogadja el: 
 

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2019. évi munkaterve 
 
 
JANUÁR 1.  Civil szervezetek önkormányzati támogatásának 

pályázati kiírása 
2. Civil szervezetek beszámolója és 2019. évi terve 
3. Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítása 
4. 2019. évi költségvetés 
5. Tájékoztató az Arlói Suvadás Horgász Egyesület 2018. 

évi munkájáról 
6. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 
7. Polgármester szabadságának ütemezése 
8. Indítványok, javaslatok, egyebek 
9. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2018. évi 

támogatásának elszámolása 
10. Kitüntetések adományozása (Emlékplakett) 

 
FEBRUÁR 1. Civil szervezetek támogatása 

2. Egészségügy beszámolója 
3. ASZAK térítési díj felülvizsgálata 

 Szociális rendelet módosítása 
4. Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati 

Társulás 2019. évi költségvetéséről tájékoztató és 
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 

5. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása és 
tájékoztató az iskolai beiratkozás időpontjáról 

6. Indítványok, javaslatok, egyebek 
7. Kitüntetés adományozása („Iskolánk büszkesége”) 

 
MÁRCIUS   KÖZMEGHALLGATÁS 

1. Közbiztonsággal kapcsolatos beszámoló 
2. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
ÁPRILIS         1.  2018. évi zárszámadás 

2.  Éves ellenőrzési jelentés  
3.  Indítványok, javaslatok, egyebek 

FALUBEJÁRÁS – Környezet állapotáról tájékoztatás 
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MÁJUS 1. Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról 
és a szociális szakmai munka eredményességéről 
2. ZV Zöld Völgy Nonprofit Kft. 2018. évi 

mérlegbeszámolójának elfogadása 
3. Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. 2018. 

évi beszámolójának elfogadása 
4. BORSODVÍZ Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása 
5. ÉRV Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 

2018. évi beszámolójának elfogadása 
6. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2018. évi 

beszámolója és 2019. évi üzleti terve 
7. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
JÚNIUS         1. Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről 

2. Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója szakmai 
tevékenységéről és az adóztatásról 2017-2018. 

3. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója 
4. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója 
5. Kitüntetések adományozása (Díszpolgár, Tiszteletbeli 

Polgár, Életmű Díj, Szakmai Elismerő Oklevél) 
6. Indítványok, javaslatok, egyebek 

 
JÚLIUS     SZÜNET 
 
AUGUSZTUS        1. Civil szervezetek támogatása 
          2. I. féléves pénzügyi tájékoztató 

3. Polgármester tájékoztatója a gazdasági program 
teljesüléséről  

4. Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia 
végrehajtásáról szóló beszámoló és felülvizsgálata 

5. Beszámoló az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 
munkájáról 

6. Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 
munkájáról 

7. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
SZEPTEMBER        1.  Tájékoztatás a 2019/2020. tanévkezdésről 

2. BURSA HUNGARICA Ösztöndíj pályázathoz 
csatlakozás  

3. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
OKTÓBER          1. Arló Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetési 
    koncepciója 

2. Önkormányzati tulajdonban lévő lakások, egyéb 
helyiségek, temetői díjak és a haszonbérleti díj 
felülvizsgálata 

3. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
NOVEMBER        1.  Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról 
         2. Tájékoztató az Idősek Tanácsa munkájáról 

      3. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
DECEMBER        1. 2019. évi munkaterv 

2. 2019. évi belső ellenőrzési terv 
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3. Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

4) napirendi pont 
 

2019. évi belső ellenőrzési terv 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Papp Zsóka: Minden intézménynél úgy látom azok a lényeges pontok kerülnek 
kivizsgálásra, amelyek korábban gondot okoztak pl. óvodai hiányzás ellenőrzése. A 
bizottsági ülésen szó esett arról, hogy ez a belső ellenőrzés lazább, mint a kistérségi 
volt. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a belső 
ellenőrzési terv elfogadását. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A jelenlegi belső ellenőrök kiragadnak egy-egy témát, míg 
a kistérség átfogóbban vizsgált, mindenben néztek valamit. Éppen ezért most 
kibővítettük az ellenőrzési tervet.  
 
Balázsné Király Rita: Hasonlóan fogalmaztuk meg az észrevételeinket, mint a 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, biztos azért kerültek be ezek a területek, 
mert ezekben találtak javítani valót. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 
igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2019. évi belső ellenőrzési terv 
elfogadásáról.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

187/2018. (XII. 13.) határozat 
 
Tárgy: 2019. évi belső ellenőrzési terv 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi 
belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot megtárgyalta, és azt a belső ellenőrzési tervre 
vonatkozó javaslat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési tervben foglaltaknak 
megfelelően az ellenőrzések végrehajtásáról gondoskodjon, 
 
Határidő: 2019. december 31.  
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
 
(Megérkezett az ülésre dr. Springer József külsős bizottsági tag.) 
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5) napirendi pont 
 

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

a) Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzése 
Borsodnádasdon és Arlóban projekt önrész módosítása 

 
Vámos Istvánné dr.: A projekt összes költsége 19 millió Ft helyett 17 millió Ft lett, 
ebből Arló költsége 9 millió Ft. Az önerő összege 3 millió Ft helyett 993.146 Ft, ebből 
Borsodnádasd költsége 482.855 Ft, Arló költsége 510.291 Ft. Mivel Borsodnádasd a 
pályázat nagy részét nem fogadta el, mert nem tudnak annyi önerőt vállalni, amennyi 
kellett volna. Ennek megfelelően fog a támogató okirat módosulni. Kérem, hogy a 
képviselő-testület a konzorciumi szerződés módosítására vonatkozó tájékoztatást 
fogadja el.  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal elfogadta 
az önerő módosítását. Polgármester tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy kb. 500 eFt 
lesz, ami valós kiadást jelent.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja az önerő módosítására vonatkozó javaslat elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a gépek beszerzésére vonatkozó pályázat 
önerejének módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

188/2018. (XII. 13.) határozat 
 
Tárgy: Önrész módosítása - Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek 

beszerzése Borsodnádasdon és Arlóban projekt önrész módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő - Testületének döntése, hogy a „VP6-
7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek 
beszerzése” című felhívás keretében benyújtott, „1826741900” azonosítószámú, 
„Önkormányzati utak kezeléséhez szükséges gépek beszerzése Borsodnádasdon és 
Arlóban” című, 3663 Arló Ady Endre út 137. 1345/2 helyrajzi szám alatt megvalósuló 
projekthez kapcsolódóan kötelezettséget vállal arra, hogy a projekt megvalósításához 
szükséges 510.291 Ft önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti. A 
projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő forrása: költségvetési 
előirányzat. 
 
A projekt főbb adatai:  
 
A projekt összes költsége: 17.871.437 

Ebből: Borsodnádasd Város Önkormányzat költsége: 8.594.440 
Ebből: Arló Nagyközség Önkormányzat költsége: 9.276.997 

A projekt (támogatás szempontjából) elszámolható költsége: 17.766.624 
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Ebből: Borsodnádasd Város Önkormányzat költsége: 8.538.512 
Ebből: Arló Nagyközség Önkormányzat költsége: 9.228.112 

A támogatási kérelem benyújtásakor igényelt támogatás összege:  18.896.200 
Ebből: Borsodnádasd Város Önkormányzat költsége: 10.083.053 

Ebből: Arló Nagyközség Önkormányzat költsége: 8.813.147 
A megítélt támogatás összege: 16.878.291 

Ebből: Borsodnádasd Város Önkormányzat költsége: 8.111.585 
Ebből: Arló Nagyközség Önkormányzat költsége: 8.766.706 

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege: 993.146 Ft 
Ebből: Borsodnádasd Város Önkormányzat költsége: 482.855 Ft 

Ebből: Arló Nagyközség Önkormányzat költsége: 510.291 Ft 
 
Határidő: 2018. december 14.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

b) Arlói Vegyes kar önkormányzati támogatásának módosítása  
 
Papp Zsóka: Azért van szükség a módosításra, mert az önkormányzati támogatást 
másra is használták, mint az eredeti terv volt. A Leaderben a pályázatokat még nem 
bírálták el, így kifizetés nincs. A hiányzó összeget az egyesület tagjai tagi kölcsönből 
fedezték. A táblázattal kapcsolatban a bizottsági ülésen elmondtuk, hogy nem kellene 
szétszedni a hangfal beszerzését 3 sorba, vagy a népdalkörök találkozójának 
zeneszolgáltatását, hanem egy témát egy sorba kellene írni. Felmerült a bizottsági 
ülésen, hogy figyelmeztetni kell az egyesületet, nehogy kettős finanszírozás legyen. A 
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal javasolja a támogatás 
módosítását.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
egyetért a támogatás módosításával. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Vegyes kar önkormányzati 
támogatásának módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

189/2018. (XII. 13.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Vegyes kar önkormányzati támogatásának módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi és hozzájárul 
ahhoz, hogy az Arlói Vegyes kar részére biztosított önkormányzati támogatásból 
39.720 Ft-ot az aktív hangfal beszerzésére használjon fel.  
 
Határidő: 2019. március 31.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

c) Tájékoztató a háziorvosi ügyeletről 
 
Vámos Istvánné dr.: A fogászati ügyeleti ellátásban 2019. január 1-től főorvos úr is 
becsatlakozik, ezt örömmel fogadták. Az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és 
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Gyermekjóléti Integrált Intézmény arról tájékoztatott, hogy megvizsgálja annak a 
lehetőségét, hogy Arló háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátása az Ózdi 
Központi Ügyelet keretein belül hogyan tudna megvalósulni. Kérem a képviselő-
testület felhatalmazását arra, hogy Borsodnádasd polgármesterét tájékoztassam arról, 
vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az ózdi ügyelethez csatlakozhassunk. Kérem, 
szavazzunk erről.  
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

190/2018. (XII. 13.) határozat 
 
Tárgy: Tájékoztató háziorvosi ügyeletről  
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy tájékoztassa Borsodnádasd polgármesterét arról, hogy a település 
és az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 
vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a település lakóinak ügyeleti ellátása az Ózdi 
Központi Ügyelet keretein belül valósuljon meg.  
 
Határidő: 2019. június 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Megjelent a Népszavában, hogy a kormány tervezi az ügyeletek 
járási szintű megszervezését. A kötelező feladat továbbra is megmarad, de úgy tűnik, 
járási szintű központokat terveznek kialakítani. Az ügyeleti ellátásban szakorvosokat is 
bevonnak. Régóta mondják, hogy telepítsék át a mentőszolgálatokhoz a sürgősségi 
ellátást, úgy tűnik ez most meglesz. Azt nem tudjuk, hogy a betegek szempontjából 
milyen nehézséget fog okozni, hogyan fog megvalósulni.  
 
 

d) Tájékoztató a tói pályázatról 
 
Vámos Istvánné dr.: A legkardinálisabb kérdés az volt, hogy néhány házat szeretnénk 
elbontani, és kulturált horgász beállókat építeni, ehhez az épületek lebontására és 
mederkotrásra lesz szükség. A mederkotráshoz általában vízjogi engedélyt kell kérni, 
amiért több tízmillió Ft-os illetéket kell fizetni, és a kiadása minimum egy év. Sikerült 
meggyőzni a katasztrófavédelmet, hogy nem lesz olyan változtatás, ami a tó 
vízgazdálkodását megzavarná, élővilágába nem avatkozunk bele, vagy olyan gépezetet 
nem helyezünk el, ami megváltoztatja a biológiai működését. Nem adható természetes 
tóra működési engedély, mert ez a tó magától jött létre, csak egy kis iszap réteget 
akarunk kiszedni és visszatöltjük homokkal. Nem volt még ilyen kérelmük. Gyerek 
játszóteret szeretnénk kialakítani, lesznek elhelyezve attrakciók, és ehhez a vízhez a 
vizet a vezetékes rendszerből kapjuk és a csatornába küldjük vissza, ehhez is kell 
vízjogi engedély, de ez pár ezer Ft-os tétel. Kérem a tájékoztatás tudomásul vételét. 
Megpróbáltuk úgy alakítani a költségeket, hogy nagyobb összeget tudjunk az étteremre 
fordítani, mint ami jelenleg van. Az új tervező nagyon ésszerű, megfontolt, pl. az 
étterem épületébe tervezi a sokmosdós helyiséget, melyet kívülről is, belülről is meg 
lehet közelíteni, és a személyzetnek is lesz kialakítva egy külön helyiség. A vizes 
játszótér mellett felnőtt zuhanyzó is lesz. A színpad méretére kért javaslatot, olyan 
színpad kell, mint Borsodszentgyörgyön. A színpad alá tervezi a gépezetet, hogy 
látványban ne rontsa el a játszóteret. Csónak kikötőt is tervezünk. Megmarad a régi 
móló, vörösfenyő borítást fog kapni, és lesz egy lebegő móló is.  
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e) Tájékoztató a 2019. évi falunap szervezéséről 
 
Vámos Istvánné dr.: 2019. évi falunap szervezését elkezdem. Az az ötletem támadt, 
hogy adjunk be a Leaderhez erre pályázatot. Tudomást szereztem arról, hogy a 
rendezvényeknél maradt keret, nem osztották szét. A Karthago együttes jövőre 40 éves 
jubileumát ünnepli, egyetértetek-e azzal, hogy őket hívjuk meg? Állandó fellépési 
díjuk 90-100 perces élő koncertért 800.000 Ft + ÁFA + 300 Ft/km szállítási költség. 
Azt írták kisebb településeken is vállalnak fellépést.  
 
Tengely László: Nézzünk még szét a piacon. 
 
Pozsár Istvánné: Mága Zoltánt kellene meghívni.  
 
Papp Zsóka: Ez egynek tökéletes lenne.  
 
Vámos Istvánné dr.: Hivatalos ajánlatot kell kérni, amin a logó szerepel. Ha mi pl. a 
Karthagot szeretnénk, akkor miért kell még mástól ajánlatot kérni? 
 
Bíró Ferenc: Ezek az ajánlatok összehasonlíthatatlanok. Nem látom az értelmét.  
 
Papp Zsóka: Nézzen mindenki olyan fellépők után, akik ugyanazt a színvonalat 
képviselik,  mint a Karthágó.  
 
 

f) Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítása 

 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az SZMSZ 3. melléklete módosul, mely a munkaköri 
leírásokat tartalmazza. Dorkó Andrea nyugdíjba megy 2018. december 28. napjától és 
2019. január 1-től kerülne sor a munkaköri leírások módosítására.  
 
Papp Zsóka: Az intézmények SZMSZ módosításait is a képviselő-testület elé kell 
hozni?  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az SZMSZ-t a képviselő-testület fogadta el, nekik kell 
elfogadni a módosítást is.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Polgármesteri Hivatal SZMSZ 
módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza:  
 

191/2018. (XII. 13.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 66/2017. (III. 31.) 
határozatával elfogadott Arlói Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
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Szabályzatának 3. mellékletét 2019. január 1-jétől a melléklet szerinti 3. mellékletre 
módosítja.  
 
Határidő: 2019. január 1. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 3. melléklete a jegyzőkönyvben a 3. sz. melléklet.  
 
 

g) Tájékoztató a településen folyó csatornázási munkálatokról  
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésére meghívtuk a 
műszaki ellenőrt és a kivitelezőt. A bizottság tagjai elmondták a beruházással 
kapcsolatos problémákat, észrevételeket. Németh Csaba műszaki ellenőr csak október 
1-től van megbízva, összesen 5 település műszaki ellenőre. 
 
Bíró Ferenc: A Mérnök, aki ezen a projekten dolgozik 5 másik ilyen projektet vezet, 
egy projekt 4 települést érint és lehet, hogy 15 településért felel. A műszaki ellenőröket 
csak most nevezték ki. Van egy Mérnök, aki a Nemzeti Fejlesztési Programiroda 
megbízásából irányítja az egész csatorna beruházást. A műszaki problémákkal nem tud 
foglalkozni, ezért kell neki a műszaki ellenőr.   
 
Papp Zsóka: Borsodnádasdon milyen jó ötlet, hogy 2 embert főállásban 
foglalkoztatnak, és teljes munkaidőben ezzel foglalkoznak. Mennek a dolgozók után, 
és akár egy kupac földért is kihívják a műszaki ellenőrt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Borsodnádasdon is vissza kellett bontani egy szakaszt a Móricz 
Zsigmon utcában. A műszaki ellenőr arra tett ígéretet, hogy bárki, bármikor jelezheti a 
problémát.  
 
Papp Zsóka: A műszaki ellenőr elmondta, hogy a jogi státusza még most sincs 
rendezve. 
 
Bíró Ferenc: Nem a fővállalkozói munkával voltak a problémák, hanem az 
alvállalkozóval. Azok a problémák, amiket jeleztek olyan alvállalkozó csinálta, aki 
jelenleg már nem is alvállalkozó. 
 
Balázsné Király Rita: Úgy elindítani egy projektet, hogy nincs rendben, nem lenne 
szabad. Félő, nemcsak beüzemeléskor kell bontani.  
 
Bíró Ferenc: Az egész projektnek lesz műszaki átadása-átvétele 2020 nyarán, 
onnantól 3 évig kell a fővállalkozónak szavatosságot vállalni.  
 
Vámos Istvánné dr.: Már nincs olyan, hogy eltűnik a vállalkozó.  
 
Bíró Ferenc: A fővállalkozóknál rengeteg mindent vizsgáltak, felelősségi köréből nem 
tűnhet el. A kifizetések úgy vannak, hogy 10 %-os visszatartás van, ezt a szavatossági 
időig, 3 évig nem kaphatják meg, tehát anyagi forrás is rendelkezésre áll a hibák 
kijavítására. A kamera minden hibát észrevesz, nagyon komoly műszerről van szó. A 
kamerás minősítés nagyon fontos, a kifizetés feltétele a minősítés megtörténte. Látom 
a problémát, ez a takarításban és a kommunikációban van, mert az alvállalkozók a 
lakossággal úgy beszélnek, ahogy nem lenne szabad. 
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Vámos Istvánné dr.: Az építési naplóba minden rendellenességet beleírtak, 
tájékoztatva van róla a kivitelező mérnök is.  
 

-.-.- 
 
Balázsné Király Rita: A tegnapi napon a falu két legidősebb lakosát látogattuk meg, a 
97 éves Kistörő Jánost, és a 94 éves Koós Lászlónét. Mindketten jó egészségnek 
örvendenek. Az ajándékot megköszönték a képviselő-testületnek. 
 

-.-.- 
 
Dr. Springer József: A fogorvosi rendelőben dolgozó egy fő közfoglalkoztatottat nem 
hívták meg a karácsonyi ünnepségre, ez rosszul esett neki. 
 

-.-.- 
 
Vámos Istvánné dr.: A 2018 évi szabadságomból megmaradt napokat a következők 
szerint vettem, illetve veszem ki: december 1-jén, és 2018. december 17 és 2019. 
január 4. között.  
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


