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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
A napirendet a meghívóban feltüntetett sorrend szerint tárgyaljuk meg és ezt követően zárt
ülés tartására kerülne sor. Az előterjesztések megtárgyalása után lesz a falubejárás.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1. Első féléves pénzügyi tájékoztató
2. 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
3. Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója
4. Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója
5. Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása
6. Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás
b) Az Arlói Jóléti Szolgálat Alapítvány Kuratóriumába önkormányzati

képviselő delegálása
c) Idősek Estjének megrendezése

7. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. működésével kapcsolatos bejelentés
8. Falubejárás

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Tárgyalt napirendi pontok:
Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont

Első féléves pénzügyi tájékoztató

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta a
tájékoztatót. Az önkormányzatnak nem kötelessége a féléves beszámoló elkészítése,
örültünk, hogy a dolgozók ezt elkészítették. Felülíródott a költségvetés kiadási és bevételi
oldala, a sok pályázatnak köszönhetően nőtt a bevételi oldal. Ezt örömmel vette és 3 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság az anyagot.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta a
tájékoztatót és 5 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. A Bizottság véleménye,
hogy az anyag tükrözi a szigorú gazdálkodást. A kiegészítő támogatásra a II. félévben
szükség lesz.

Vámos Istvánné dr.: A forrás kiegészítő támogatást azért adjuk be minden II. félévben,
mert akkorra kiderül van-e olyan számla, aminek a kifizetését lehet halasztani. Ezért van
szükség a feladatalapú támogatásra, bár nem mindenre elég. Az ÖNHIKI a következő
években meg fog szűnni, addig minden pályázatot meg kell ragadni, ahhoz, hogy az
önkormányzat némi fejlesztéseket tudjon kivitelezni, ez pedig másként nem megy.
Kérem, szavazzunk a pénzügyi tájékoztató tudomásul vételéről.



3

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

104/2015. (VIII. 28.) határozat:
Tárgy: Első féléves pénzügyi tájékoztató

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség Önkormányzata
2015. I. féléves gazdálkodásáról szóló pénzügyi tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

A tájékoztató melléklete a jegyzőkönyv 1. számú melléklete.

2. Napirendi pont

2015. évi költségvetési rendelet módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A rendeletmódosításra a pályázati bevételek miatt van szükség,
pluszfinanszírozásra került sor. A közvilágítás pályázata, valamint a közhasznú
foglalkoztatásra kapott támogatások növelik meg jelentősen a bevételeket.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja a rendelet módosítás elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 5 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

Bíró Ferenc: A közhasznú foglalkoztatás támogatásának az emelkedése már az I. félévben
több mint a tervezett összeg. Csúcsidőszakban 450 fő körül lesz, aki egyszerre dolgozik a
településen. Ennek a levezénylése, irányítása plusz feladatot ró a polgármesteri hivatal
dolgozóira. Látszik a településen, hogy dolgoznak az emberek, az is látszik, hogy nem
szemetes, rendben van a település, a közfoglalkoztatásnak köszönhetően. Felhívom a
figyelmet az itteni foglalkoztatás nagyságrendjére. Amikor indult a közhasznú
foglalkoztatás nagyon nehéz volt az embereket összeszedni. Változás történt ebben, ma
már sorban állnak a közfoglalkoztatásért az emberek.

Vámos Istvánné dr.: Örvendetes dolog, hogy megszüntették a 4 órás foglalkoztatást, ezzel
vonzóbbá tették a közfoglalkoztatást. Teljesen képzetlen emberek máshol nem tudnának
elhelyezkedni. Látni kell, hogy a település épült, szépült, fejlődött, az utcák, a járdák, a
parkok tisztán vannak tartva, mind az ő kezük munkája. A falu nem szemetes, sajnos a
szemétlerakók mellé is lerakják a szemetet, illegális szemétlerakók keletkeztek.
Kérem, szavazzunk a költségvetési rendelet módosításáról.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

14/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015. (II.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló
13/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével, továbbá figyelembe véve a
pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a
2015. évi pénzügyi tervéről a következőket rendeli el.

1. §

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II.02.) 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 2015. évi pénzügyi tervét (a továbbiakban:
költségvetés)

688 866  E Ft Költségvetési bevétellel
790 705  E Ft Költségvetési kiadással
101 839  E Ft
48 421  E Ft
53 418  E Ft

Költségvetési hiánnyal
-ebből működési
felhalmozási hiánnyal

állapítja meg.”
2. §

A Rendelet  1.1., 1.2., 1.4.,  2.1., 2.2., 6., 9.1., 9.1.1., 9.1.3, 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 2015. szeptember 1-én lép hatályba és 2015. szeptember 2-án hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző
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A rendelet melléklete a jegyzőkönyv 2. számú melléklete.

3. Napirendi pont

Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója

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

Lukán Istvánné: Azokat a változásokat, melyek bizottsági üléseken elhangzottak
kijavítottuk. Sikerült egy pedagógiai asszisztens felvennünk. Remélhetőleg szeptember 1-
től úgy tudjuk elindítani a tanévet, hogy nem lesznek nagyobb fennakadások.

Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen meglepődve tapasztalták, hogy a II. óvoda
gázfogyasztása bio anyaggal történő fűtés ellenére is, az előző évhez képest
megnövekedett. A gázbojler műszaki állapotának felülvizsgálatát javasolták, esetleg
beállítási gond miatt lehet ilyen magas a számla. Meglepőnek tartották, hogy a vezető
javítandónak tartja az önkormányzat és az óvoda közötti kommunikációt. Sajnálatos, hogy
a használtan vásárolt számítógép néhány hónap működés után elromlott, ennek cseréjét
meg kell oldani. Problémaként hangzott el, hogy egyes tértivevények nem kerültek vissza
az óvodába. Ezt követően az óvodában alkalmazott közhasznúakkal kell intézni a szülők
felé az értesítést. Így biztos visszakerül a tértivevény az óvodába. Az önkormányzat által
készített felmérésről, mely a 3-6 éves korú gyermekek óvodáztatását vizsgálta, az óvoda
vezetőjének nem volt információja, nem tudott arról, hogy milyen számban érkeztek vissza
a kérdőívek, és hogyan történt ennek a feldolgozása. Az óvodabővítési pályázat nem
sikerült, amennyiben lehetőség lesz rá 2 csoportos fejlesztésre adjuk be a pályázatot, mert
az óvoda bővítése indokolt lenne. Az óvodában 1 fő fejlesztő pedagógus van, ő a vezető
helyettes is, nagyon nagy szükség lenne még fejlesztő pedagógusra. A bizottság a
beszámolót 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással javasolja a képviselő-testületnek
elfogadásra.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén ugyanezek a problémák
merültek fel, ezeket megvitattuk és 5 igen szavazattal javasoljuk az előterjesztés
elfogadását.

Tengely László: A gázfogyasztás csökkentése érdekében a bojlereket rá kellene kötni a
központi rendszerre. A tanköteles gyerekek hiányzásával kapcsolatban: milyen indokokkal
nem viszik a gyerekeket az óvodába?

Lukán Istvánné: Molnár doktornő soha nem adott ki utólag igazolást. A helyettesítő
doktornők kiadják ezeket az igazolásokat, sőt a gyerekek vizsgálata nélkül kiadnak olyan
igazolást, hogy a gyermek közösségbe mehet. Elviszi a szomszéd a TAJ kártyát és kiadják
az igazolást.

Pozsár Istvánné: Csak a saját óvodai csoportomról tudok beszélni, nálunk az elmúlt
tanévben 10 tanköteles korú gyermek volt, köztük volt olyan, aki csak a szüneti
időszakokat hiányozta, és volt olyan, aki előre szólt, hogy nem jönnek.

Vámos Istvánné dr.: Molnár doktornő nem adott ki vizsgálat nélkül igazolást és azt is
szigorúan vette, hogy szülői kísérettel kellett menni a gyereknek a rendelőbe. A
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helyettesítő doktornők nem ismerik a gyerekeket sem, a helyettesítés miatt szabadulni
akarnak a problémától. Annyit lehet tenni, hogy bemegyek és felhívom a figyelmüket erre.
A rendelési idő megtartásának ellenőrzése az önkormányzat feladata. Amennyiben
szükséges jelezni fogjuk az ÁNTSZ felé, ez a gyakorlat így nem mehet.

Tóthné Nagy Enikő: Az általános iskola igazgatójával megbeszéltük, hogy szeptember
első heteiben együtt felkeressük a helyettesítő doktornőt, hogy igazolást csak a szülő
jelenlétében adjon ki.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, hogy az óvoda vezetése csatlakozzon hozzájuk. Sok
mindenről információt kaptunk a beszámolóból. Kérem, szavazzunk a beszámoló
elfogadásáról.

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

105/2015. (VIII. 28.) határozat:
Tárgy: Az Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda
2014/2015. évről készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Lukán Istvánné óvodavezető

4. Napirendi pont

Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója

A napirendi pont előterjesztője: Póczos Andrea igazgató
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Igazgatónő hivatalos távolléte miatt nem tud részt venni a
képviselő-testületi ülésen, a tankerülettől kapott felhatalmazás alapján a beszámolóval
kapcsolatban nyilatkozhatok, minden kérdésre igyekszem válaszolni. A tankerülettől
megkaptuk azokat a szempontokat, ami alapján összeállítottuk a beszámolót. A két
igazgató-helyettes elkészítette az alsó, illetve felső tagozatra vonatkozó beszámolót és a
TÁMOP fejlesztő program felelőse is készített anyagot. Örömmel vettük, hogy a „D”
épület szennyvíz és vízóra leválasztása megtörtént. A tanévben az igazolt hiányzási napok
száma 8043, ez rengeteg. Örömmel vennénk, ha az óvoda vezetői is csatlakoznának a
doktornővel történő egyeztető megbeszéléshez. Szeretnénk elérni, hogy 14 éven aluli
gyereket csak szülővel fogadjon a doktornő. Nagyon köszönjük az önkormányzatnak a
segítséget, szeptember 1-től sem tudna indulni az intézmény, ha a közhasznú foglalkoztatás
keretében nem segítették volna az iskolát. A konyha átépítése, felújítása miatt a
csatornarendszernél jelentkező problémák megoldódnak. Még egy tanterem festése
hiányzik és a technika teremnél a járda építése. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási
Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.



7

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzat azért adta oda az iskola működtetését, mert a
működtetésnél anyagi nehézségei voltak. Úgy látszik az intézményfenntartó társulás nem
váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Elképzelhető, a képviselő-testületnek hamarosan
mérlegelni kell, hogy visszaveszi-e az iskolát saját működtetésbe vagy az egyházi
kapcsolatokat próbáljuk felvenni. Oda kell figyelni, ne hiányozzanak a gyerekek az
iskolából, mert ott vannak biztonságban. A havi 1,2 millió Ft átadott pénzen túl az
önkormányzat mindent megtesz a működtetés érdekében, ezért ha segítségkérés van, azt
rövid időn belül megoldom. Ezt jövőre is megígérhetem.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megvitatta az anyagot és 5 igen
szavazattal javasolja elfogadását.

Tengely László: Látszik milyen jó munkát végeztek az iskolában, ezzel a tanulói
állománnyal minden elismerésem a pedagógusoké. Jó lenne, ha a falu életébe jobban
becsatlakoznának, nem látjuk őket a rendezvényeken, a közéletből hiányzik ez a fajta
hozzáállás.

Balázsné Király Rita: Egyetértek Tengely Lászlóval és igazgatónőnek át fogom adni.

Bíró Ferenc: Ha összeadjuk az igazolt és igazolatlan hiányzások számát, akkor egy
hónapot nem járt iskolába a teljes tanulói állomány. Nagyon magas számról van szó. A
Széchenyi héten az iskolás gyerekek nagyon szép programot adtak elő. Látszott, hogy a
gyerekek mennyire szeretik a pedagógusokat, figyelnek rájuk. Tudjuk, milyen gyerek
állománnyal dolgoznak, az eredményekből látszik, hogy ebből az állományból is lehet
kihozni sokszor sokat.

Balázsné Király Rita: Igazgatónő kiemelte az ASZAK-kal kialakított jó kapcsolatot, hogy
napi kapcsolatban állunk velük. A statisztikai adatokból kitűnik, hogy 108 felszólítást és 38
feljelentést tettünk a Járási Hivatal felé. Nehéz az olyan gyereket tanítani, aki sokszor
hiányzik. A héten indult a tanév, már tudjuk, hogy 3 kollega nem kezd szeptember 1-jén,
2-en külföldön tartózkodnak, az ő 75 órájukat a meglévő pedagógusok között kellett
kiosztani. Tudjuk, hogy a KLIK nem fizet túlórát. Ez az év sem indult könnyebben, mint
az előzőek. Nehéz lesz megoldani mind a 20 osztályban a minden napi testnevelést. A kis
parkot nem vehetnénk-e igénybe? Gondot fog jelenteni esős időben a tanteremben
megtartani az órákat. Az udvaron nem lehet tartani a testnevelés órákat, mert zavarja a
többi osztályt.

Vámos Istvánné dr.: Mindenképpen át kell néznünk, hol tudnánk a testnevelés óráknak
helyet adni, megpróbálunk valamilyen megoldást találni.

Dulai Roland: A többi iskola átlagával összehasonlítva az arlói általános iskoláét siralmas
átlagok vannak.

Balogh Edina: Elég egy osztályban 2-3 gyerek, aki sokat hiányzik és már nem úgy halad a
tanítás. Ugyanakkor van olyan gyerek is, aki egyáltalán nem, vagy keveset hiányzik.

Vámos Istvánné dr.: Köszönetemet fejezem ki a beszámoló elkészítéséért. Kérem,
szavazzunk az általános iskola tájékoztatójának elfogadásáról.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

106/2015. (VIII. 28.) határozat:
Tárgy: Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Széchenyi István Általános
Iskola 2014/2015. évről készült tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: 2016. augusztus 30.
Felelős: Póczos Andrea igazgató

5. Napirendi pont

Magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A kormányhivatal ellenőrizni fogja a helyi adó rendeleteket,
ezt megelőzően kaptunk mintarendeletet, mely alapján felül kell vizsgálni a helyi
rendeletünket. A rendeletünkben módosítanunk kell, hogy mi a telkeket nem adóztatjuk,
ezért ezt a mentességhez kellett beépíteni. Az 5. § (2) bekezdés d) pontját ki kell egészíteni
„önálló helyrajzi számon lévő„ szövegrésszel. Az 5. § (2) bekezdés c) pontja, mely a
három évet meg nem haladó időtartamra létesített átmeneti, ideiglenes építményekre
vonatkozik 2015. december 31-én hatályát veszti, mert nincs ilyen a településen. Most be
kellett építeni a rendeletbe, mert adókötelezettséget megszabni vagy megszüntetni csak
január 1-jétől lehet.

Balázsné Király Rita: A rendeletben lényegi módosítás nem történt, a rendeletben a
régebbi rendeletnek megfelelő az adó mértéke, az adóztatandó ingatlan köre, így az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2015. (VIII.31.) önkormányzati rendelete

A magánszemélyek kommunális adójáról
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. § (1) bekezdésben, az 5. § b) pontban és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat e rendeletével határozatlan időre magánszemélyek kommunális adóját
vezeti be.

2. §

A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény (a továbbiakban: Htv.) 11. §-ban és a 17. §-ban meghatározott adótárgyanként,
továbbá a Htv. 24. §-a szerinti lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.

3. §

(1) Magánszemélyek kommunális adója kötelezettség terheli a Htv.  24. §-ában
meghatározott magánszemélyeket.

(2) Az adókötelezettség keletkezésére és megszűnésére a Htv. 25. §-ában foglaltak az
irányadóak.

4. §

(1) Az adózó az adókötelezettségét, annak keletkezéséről számított 15 napon belül
köteles az önkormányzati adóhatóság által rendelkezésre bocsátott
formanyomtatvány benyújtásával bejelenteni.

(2) Az adózó az adókötelezettséget érintő változást, annak bekövetkezésétől számított 15
napon belül az önkormányzati adóhatóság által rendelkezésre bocsátott
formanyomtatvány benyújtásával köteles bejelenteni.

5. §

(1) Egy önálló helyrajzi számon lévő több adóköteles építmény közül egy adóköteles, az
ezen felüli építmények mentességet élveznek.

(2) Mentesek továbbá az adó alól:
a) az önálló ingatlanként nyilvántartott garázsok,
b) a társasházak közös használatú helyiségei, ha azokat nem üzleti célra

használják,
c) a három évet meg nem haladó időtartamra létesített átmeneti, ideiglenes

építmények,
d) az önálló helyrajzi számon lévő, állattartás céljára szolgáló épület, valamint

az ehhez kapcsolódó raktárak, tárolók, továbbá a növénytermesztéshez
kapcsolódó tároló épületek,

e) az önkormányzat illetékességi területén lévő telkek.
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(3) A külön helyrajzi számon nem szereplő horgásztanyákat 50 %-os mértékű
adókedvezmény illeti meg.

6. §

(1) Ez a rendelet 2015. október 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 20/2010. (XII.20.)

önkormányzati rendelet.
(3) Az 5. § (2) bekezdés c) pontja 2015. december 31-én hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. sk. Klisóczkiné Papp Andrea sk.
polgármester jegyző

6. Napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A hulladékszállítás vonatkozásában felmerülő többletköltsége az
önkormányzatnak 700.000 Ft. A Zöld Völgy Kft-től kapott tájékoztatás szerint a csekkes
lakossági befizetések az átlagtól jobban alakulnak. Jól döntöttünk, amikor nem vállaltuk el
a díjbeszedés semmilyen formáját.

-.-.-

Az EMMI küldött tájékoztatást a családsegítők részére, aminek az a célja, hogy új
rendelkezések lépnek hatályba 2016. január 1-től. Minden településen biztosítani kell a
családsegítést. Járásonként létrehozzák a család és gyermekjóléti központokat, az
alapellátás a településeken lesz. A hatósági jellegű szolgáltatások, a speciális
szolgáltatások kerülnek a járási székhely önkormányzatokhoz. A központok részéről
szakmai támogatás nyújtását írja elő a jogszabály. Az a véleményem, hogy mi egyes járási
székhely önkormányzat fölött vagyunk a munka színvonalát illetően. A családsegítés és
gyerekjóléti szolgáltatás kizárólag egy szolgáltató keretében működtethető. Amennyiben
szükséges, a településeken új intézményeket kell létrehozni vagy a szükséges
átalakításokat el kell végezni november 30-ig.

-.-.-

Augusztus 18-20. között a patak majdnem kilépett a medréből. Augusztus 19-én felhívtam
a Vízügyi Igazgatóságot, megkértem, hogy sürgősen intézkedjenek a patak kitisztításáról.
Amennyiben nem történik intézkedés, a balesetek elkerülése érdekében ki fogom vágatni a
fákat, de a költséget kiszámlázom az Igazgatóságnak. Másfél éve nem tudom elérni, hogy
valamit tegyenek az ügy érdekében.

-.-.-
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Kaptunk meghívást a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi
Központjától, hogy vegyünk részt a közfoglalkoztatási kiállításon. A tavalyi évben nagyon
sokat dolgoztak ezen a Polgármesteri Hivatal és az ASZAK dolgozói. Szeptember 26-án
lesz a kiállítás, amikor nálunk a Hazaváró. Az országos kiállításra Budapesten kerül sor a
Vajdahunyad Várban, ami nagy lehetőség lenne a településnek. Ez a kiállítás október 2-3.
között lesz. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy egy faházon 4 település fog osztozni. Ezt
lemondtam, mert nem lehet így kiállítani, maximum egy településsel osztozhatunk egy
faházon. Így tudtam meg, hogy Arló kifejezetten meg van hívva a kiállításra. Ha Ózddal
közösen kerülünk egy pavilonba, akkor elmegyünk, egyelőre így készülünk, de még
írásban nincs visszajelzés. 150.000 Ft költségre jelentettem be igényt.

a) Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás

Klisóczkiné Papp Andrea: A Belügyminisztériumtól kaptak az önkormányzatok
megkeresést egy önkormányzati ASP központi projekt rendszer felállítására. 2015.
márciusig 11 önkormányzat csatlakozott, június 31-ig pedig további 44 önkormányzat. A
projekt célja olyan központ létrehozása, ami az önkormányzatok belső működését és az
elektronikus ügyintézést segíti. Különböző alkalmazási körök érhetők el, jelenleg a
gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter, önkormányzati adórendszer, iratkezelő
rendszer. Amennyiben csatlakozni kívánunk, mindenképpen képviselő-testületi döntés kell,
ennek a határideje augusztus 31. A későbbiek folyamán is lehet majd csatlakozni. Ezek a
rendszerek most kerültek kidolgozásra, teljesen új, kipróbálatlan. Nem vagyok
meggyőződve róla, hogy a program használhatósága eléri azt a szintet, ami most van. Nem
javaslom a csatlakozást. A gazdálkodásnál minden évben a MÁK könyvelő programot
használtuk. Tavaly nem készültek el az új programmal és nem tudtunk a kincstári könyvelő
programmal indulni, váltottunk. Jelenleg azt már ismerik a munkatársak, ismét másra
átállni nem lenne célszerű.

Vámos Istvánné dr.: Elfogadom jegyző asszony szakmai véleményét. Kérem, szavazzunk
az önkormányzati ASP központi rendszerbe történő belépésről.

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

107/2015. (VIII. 28.) határozat:
Tárgy: Az Önkormányzati ASP központi rendszerbe való belépés

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni az
Önkormányzati ASP központi rendszerhez.

Határidő: 2015. augusztus 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

b) Az Arlói Jóléti Szolgálat Alapítvány Kuratóriumába önkormányzati képviselő
delegálása
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Vámos Istvánné dr.: A Falu TV főszerkesztője bejelentette lemondását. Nagyon nagy
köszönet azért, hogy színvonalasan, szépen próbáltad meg bemutatni és ábrázolni azokat
az eseményeket, amik a településen történtek. Az önkormányzat nevében megköszönöm a
munkádat. Pozsár Istvánné fogja átvenni ezt a feladatot. Úgy gondolom az
önkormányzatnak, mint alapítónak tisztában kellene lenni azzal, hogyan folynak a TV-ben
a munkálatok. Javaslom, hogy az alapítványi kuratóriumba delegáljunk egy képviselőt. A
tulajdonost képviselni kell az alapítványnál, hiszen mi hoztuk létre. Mi adjuk a támogatást
az alapítványnak. A kuratóriumi döntésbe nem szól bele a tulajdonos, de a véleményét
elmondhatja.

Bíró Ferenc: Az alapítványnak van egy gazdasági ellenőrzési része. A felügyelő bizottság
ellenőrző munkájában én, mint alpolgármester veszek részt.

Balázsné Király Rita: Olyan kellene, aki már ebben részt vett. Aki nem látott még ilyet,
nem tudja, mivel kell foglalkozni, és csak úgy érdemes csinálni. Balogh Edinát javaslom.

Vámos Istvánné dr.: Én javaslom, legyen képviselve az önkormányzat. A kuratórium
tagjai: elnöke: Sípos Dénesné, tagjai: Farkas Noémi, Koós Éva, Sípos Gergő, Vámos
Fruzsina.

Balogh Edina: Elfogult vagyok, azért mert csináltam, másrészt nem biztos, hogy a
véleményem mindig megfelelő lenne.

Tengely László: Balogh Edinát javaslom, mert a médiában már dolgozott.

Dulai Roland: Szintén Balogh Edinát javaslom.

Papp Zsóka: Dulai Rolandot javaslom.

Balogh Edina: Át kell gondolnom, utána kell néznem, mindenképpen kérek gondolkodási
időt.

Vámos Istvánné dr.: A kuratóriumi ülésen a véleményedet kinyilváníthatod. Minden
esetben a főszerkesztő felelőssége, azt ő dönti el, mi megy a műsorba és nem a kuratórium
dönt.

Bíró Ferenc: Térjünk vissza rá később.

Pozsár Istvánné: A főszerkesztő dolga összeállítani a műsort. Amikor én igent mondtam
erre, tisztába voltam azzal, hogy ez az én felelősségem, kinti, külső cenzúrát nem fogadok
el. Nekem az önkormányzatot, mint tulajdonost kell képviselnem.

Tengely László: Balogh Edina jobban átlátja ezeket a dolgokat, mint bárki más.

Pozsár Istvánné: Én már dolgoztam Solymosi Jánossal, bízom benne, hogy a
közeljövőben is eredményesen tudunk dolgozni.

Vámos Istvánné dr.: Ha a személyi változás javára válik a TV-nek, akkor legyen. A
képviselő-testület, mint alapító tag joggal várja el, hogy az önkormányzati eseményekről,
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az önkormányzat képviselőivel történt megjelenésről ne legyen elhallgatás. A jó dolgokról
és a rossz dolgokról is számot kell adni, tárgyilagos tájékoztatást várunk el. Javaslom, hogy
a következő képviselő-testületi ülésen térjünk vissza erre a témára.

-.-.-

c) Idősek Estjének megrendezése

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottsági ülésen felmerült az
Idősek Estjének megrendezése. Szeretnénk az idősek napján megtartani ezt az ünnepséget
és a két legidősebb embert is ekkor köszöntenénk. Október 1-jén van az idősek napja, egy
ehhez közeli napon kellene megtartani. Van-e anyagi fedezet az est megrendezésére?

Klisóczkiné Papp Andrea: Az egyéb költségek között lehet elszámolni.

Balázsné Király Rita: Ennek a szervezését már el kell kezdeni, a csomag maradjon
decemberben.

Papp Zsóka: Október első hetében nem lesz jó, mert akkor lesz a közhasznú kiállítás.

Bíró Ferenc: Ez olyan rendezvénye a településnek, aminek a megszervezését folytatnunk
kell. Tartsuk meg az idősek estjét minél közelebb az idősek napjához. Ha a fedezet
rendelkezésre áll, október 10-én tartsuk meg, mert elvárják az idősek.

Papp Zsóka: Mindenképpen javaslom a rendezvény megtartását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy október második hetében rendezzük
meg az idősek estjét, a szokásos módon.

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

108/2015. (VIII. 28.) határozat:
Tárgy: Idősek estjének megrendezése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október második hetében
rendezi meg az idősek estjét.

Határidő: 2015. október 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

7. napirend
Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. működésével

kapcsolatos bejelentés

Szikora Ágnes: Kérném a képviselő-testületet, hogy a napirendet zárt ülésen tárgyalja.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan döntött a napirend
zárt ülésen történő tárgyalásáról.

Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv
készül.

Falubejárás

A falubejárás során a képviselő-testület és a meghívott vendégek megnézik az
Ady Endre út elején épült pihenőhelyet, az Ady Endre úti és Pozsonyi úti
zöldségeskerteket, az új buszmegállókat, az új fóliasátrat, Hunyadi út
felújítását, Napsugár Étterem felújítását, a Kézművesházat és az arlói Tó
csárda épületében felújított konyhát.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


