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Vámos Istvánné dr.: Köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert 7 képviselő van jelen. A kiküldött napirend kiegészítését javaslom 6. 
a) napirendként az EHEP részvények értékesítése, b) Révfülöpi tábor felújítása, c) 
Kérelem a 818/1, 818/2 és a 818/3 hrsz-ú ingatlanok megvételére vonatkozó 
előterjesztéssel és tájékoztatást szeretnék adni a tornaterem építésével kapcsolatban. 
Kérem, ezek figyelembevételével szavazzunk a napirend elfogadásáról. 
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A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint 
fogadják el: 
 
Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1) Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól 
2) Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója szakmai tevékenységéről 

2015-2016. 
3) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai program 

módosítása 
a) Család- és gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja 
b) Házi segítségnyújtás szakmai programja 
c) Idősek Nappali Ellátása szakmai programja 

4) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
5) Arany János Tehetséggondozó Program 
6) Indítványok, javaslatok, egyebek 

a) EHEP részvények értékesítése 
b) Révfülöpi tábor felújítása 
c) Kérelem a 818/1, 818/2 és a 818/3 hrsz-ú ingatlanok 

megvételére 
d) ÉRVZRt. határozatainak elfogadása 

 

Tárgyalt napirendi pontok:  
 

1) napirendi pont 
 

Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: A bizottság nagy részében az a vélemény alakult ki, hogy a 
közfoglalkoztatás a 22-es csapdája, szükséges rosszként fogalmaztuk meg. A 
közfoglalkoztatás településünk előnyére szolgált, pl. mezőgazdaság, START program, 
hosszabb időtartamú foglalkoztatás, karbantartási feladatok. A mostani köztisztasággal 
foglalkozók nem igazán takarítanak jól. A PILOT programot és a képzéseket nagy 
örömmel vettük. Azon meglepődtünk, hogy a konyha nem szívesen veszi át a 
mezőgazdasági termékeket, pedig a közfoglalkoztatáson belül sokan dolgoznak ott. A 
legfontosabb, hogy 309 millió Ft-ot költöttünk a közfoglalkoztatásra. Az az érzésem, 
mintha a rendszerek külön működnének egymástól. Felvétel előtt el kell menni az 
orvoshoz alkalmassági vizsgálatra, aztán van olyan terület, ahol a felvettek 30-40 %-a 
már másnap betegre megy. Jó lenne, ha ezek a rendszerek egy helyen lennének, az egyik 
segítené a másikat. Közmunkások között is vannak, akik maximálisan megfelelő munkát 
végeznek, pl. technika terem átalakítását végzők. Méltatlan, hogy ezek a szakemberek 
54.000 Ft-ot kapnak, ugyanúgy, mint akik nem csinálnak semmit. Ez szükséges rossz, de 
2020 után, ha ez nem lesz, mi lesz ezekkel az emberekkel, illetve milyen szociális 
rendszert fognak ezeknek a foglalkoztatására, vagy eltartására kitalálni? Sokan 
tanfolyamokon vesznek részt. Azon a tanfolyamon, amely a 8 osztály befejezésére indult, 
2-en maradtak. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását. 
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
beszámoló elfogadását. Elhangzott, hogy a konyha miért nem veszi át a mezőgazdasági 
termékeket? Most már ez így nem igaz, az új mezőgazdásszal jól tudunk együttdolgozni. 
A következő ültetésnél megbeszéljük, milyen termékeket kérnénk nagy mennyiségben. 
Tavaly is összeírtam, hogy miből mennyit kérnénk, de minél szélesebb a kínálat, annál 
rosszabb a minőség. Az étlapot 2 hétre előre kell tervezni, nem tudjuk menetközben 
átvenni a borsót, babot. Kevesebb féle terméket kellene termeszteni, ha burgonyából és 
vöröshagymából nagy mennyiséget állítanak elő, akkor azt biztos, hogy fel tudjuk 
használni. A sátorban meleg van, de még mindig keveslem azt a saláta mennyiséget, amit 
ott látok. 20-30 fej salátával nem tudunk mit kezdeni. Az uborkát most elkezdik ültetni, az 
is mindig jó, a zöldhagymát, retket is el tudjuk használni, 450 gyereket tízóraiztatunk. 
Tele lehetne a fóliát ültetni. 
 
Tengely László: A közmunkások képzetlenek, nagy része nem is akar dolgozni, csak a 
pénzért jön be. A legnagyobb bajt a munkairányítóknál látom, a munkájuk nem 
megfelelő, bár tudom nincs jobb. Ebben látom a problémát, rá kellene őket szorítani arra, 
hogy kihozzák az emberekből, amit lehet. Nagyon sok mindent hallok, ez vagy igaz, vagy 
nem. Tegnap elmondták az emberek a hiányosságokat a munkahelyi irányítók 
passzivitásáról, nem megfelelő a hozzáállásuk. A munkahelyi irányítók mutatják a rossz 
példát. Ez az eredmény, amit elértünk nagyon szép, de még többet lehetett volna elérni, 
ha megfelelő a munkahelyi vezető. Tegnap elmondták azt is, hogy ahol dolgoztak, a zene 
ment folyamatosan, rengeteg a csapnivaló munka. Ezen javítani kellene. Jönnek az 
intrikák, pletykák, vádaskodások, minden ebből adódik, ezek az emberek miatt történik 
olyan, aminek nem volna szabad. A közfoglalkoztatás mezőgazdasági része jó lenne, a 
konyhának konkrétan meg kell mondani, mire van szüksége. A Turisztikai és Közösségi 
Kft. is adja le az igényét, és ami marad, azt el kell adni. Olyan termékeket kell termelni, 
amit valójában tudunk használni. 
 
Papp Zsóka: Én tavaly is leírtam, hogy miből mennyi kg kell. 
 
Tengely László: Mindig ellenőrizni kell. Ha nincs ellenőrzés, noszogatás, akkor 
elfeledkeznek a dolgokról. 
 
Papp Zsóka: Ennyi pénzért nincs meg az ösztönzés, nincs meg az a fizetés, amennyiért 
megérné a munkavezetőnek magára vállalni ezt a sok mindent. A munkavezetők 
sincsenek megfizetve.  
 
Dulai Roland: Egyetértek Tengely Lászlóval. Amit az emberek itt megcsináltak, az 
örömmel tölt el. Ha egy szakmunkás jobban meg van fizetve, jobb kedvvel dolgozik. A 
mezőgazdasági programban olyat kell elsősorban termelni, ami ebben a földben 
megterem, a burgonya, a répa, a hagyma, azok a termékek, amik hosszú ideig 
eltárolhatóak. Ha lehet, jövőre pár napot el szeretnék menni különböző csoportokhoz 
dolgozni, közvetlenül a munkaterületen, megnézni mi történik ott, van-e erre lehetőség?  
 
Balogh Edina: A bizottsági ülésen kiemeltük az anomáliákat és hozadékait. 
Negatívumok között szerepel a munkamorál, mely nagyon gyenge. Személyesen többször 
is láttam, hogy a takarítók ülnek a padon, megbújnak az épületek között, leguggolnak és 
az egész délelőtt így telik el. Meg is kérdeztem ki a munkahelyi vezető, az volt a 
legnagyobb naplopó. 6-7 ember szokott dolgozni a közterületeken, de 1 ember össze 
tudná szedni a faleveleket. A közfoglalkoztatás nélkül értékteremtő, maradandó 
dolgokhoz nem tudnánk hozzájutni. Kiemelném, hogy ez a munka minta a gyerekek 
számára, hogy pozitív, vagy negatív minta, ez bennem a kérdés. Úgy tapasztalom, sokszor 
szégyelli a gyerek, büszkébb a gyárban dolgozó szülőkre.  
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Papp Zsóka: A rossz munkamorál nem teljesen igaz mindenkire, embere válogatja. 
Nálunk dolgozik olyan közfoglalkoztatott, aki kenterbe veri a közalkalmazottat. Az 
intézményben 18 közfoglalkoztatott van, nagyon sok közülük jobban dolgozik, mint a 
közalkalmazott, pedig fele fizetést sem kap érte. A közfoglalkoztatás keretében létrejött a 
település közösségi háza, felújításra került a ravatalozó, a tónál felújították a házakat, 
elkészültek a buszmegállók, rengeteget dolgoztak. 
 
Bíró Ferenc: A közfoglalkoztatás rengeteg részterületből áll. A bizottsági ülésen is 
elmondtam, hogy legalább 2-3 részre kell szedni. Az első, amikor 10 ember csinálja azt, 
amit egynek kellene. Azért vannak itt, hogy ne segélyt kapjanak. Nem hatékony a 
munkájuk, de többet ér, minthogy otthon ülnek és várják a segélyt. Alulképzettek, akikkel 
nem lehet mit kezdeni. Ők azok, akiket vagy így foglalkoztatunk, vagy segélyt adunk, 
mert csak erre alkalmasak. A másik csoport, akik a szakmunkát végzik a településen. A 
település fejlődése azóta látszik, mióta ezt a lehetőséget kihasználjuk. Nem találtam hibát 
pl. a közösségi ház padló lerakásában. Alacsony bérért dolgoznak, ha máshol dolgozna, 
nem ezt kapná. Az önkormányzat nem foglalkoztatásra rendezkedett be, a foglalkoztatást 
mégis meg kell oldani. Egy cégvezetőnek rengeteg lehetősége van, hogy munkára 
ösztönözze az alkalmazottakat. Aki jól dolgozik, több pénzt kap. Itt ilyen nincsen, hiába 
dolgozik valaki többet és jobban, akkor is csak ennyit kap. A munkahelyi irányítók 
valamivel többet keresnek, az ő terhelésük is nehéz. Ennek a foglalkoztatási résznek a 
pozitívumait látom, látványos, amit csinálnak. Harmadik rész, ők sokkal többet 
dolgoznak, de ugyanannyi pénzt kapnak, mint aki nem dolgozik, ez az anomália. Ezek az 
emberek alkalmasak arra, hogy jó munkát végezzenek, és a mi érdekünkben dolgoznak. 
Összességében inkább pozitív a közfoglalkoztatás, de látjuk a negatívumokat is. 
 
Tengely László: Egyetértek Balogh Edinával. Ez a közmunka program rámutat a 
példamutatásra. Amit most lát a gyerek, úgy fog majd viselkedni 10 év múlva. A 
vezetőnek példát kellene mutatni. Ezektől az emberektől nem várhatunk többet, ha nem 
mutatnak példát a munkahelyi vezetők. A gyerekek is ezt látják, és mindig kitermelődnek 
ezek a rétegek.  
 
Vámos Istvánné dr.: Mi lesz a közmunka után? Megvolt a 2018. évi eligazítás, 
elmondták mit terveznek. 2018. január 1-től indulhat majdnem minden program, de meg 
fogják szüntetni a dologi költségeket. Úgy gondolom, amit ebből a közfoglalkoztatásból 
egy település kihozhatott, mi megtettük, többet nem tudtunk kihozni. A milliós 
nagyságrendű összegben a munkabérek, a járulékok és azok a dologi költségek vannak, 
amik nálunk maradtak, pl. ravatalozó, 6 lakás felújítása, buszmegállók. Más település a 
tizedét se használta ki. A következő időszakban nem lesz dologi költség, 200.000 Ft alatti 
kis értékű eszközök beszerzésére lesz lehetőség. Nagyon sok embert alkalmaztunk ahhoz, 
hogy ezt az értéket be tudjuk hozni. Az intézményekben kb. 50-60 fő dolgozik 
közfoglalkoztatás keretében, és köztük vannak nagy teherbírású emberek is. Az 
intézményekben dolgozó 60 fő, és az építőiparban foglalkoztatott 30 fő elegendő lenne, 
ha őket mindig tudnánk alkalmazni. Arlóba jó érzés bejönni, a legtöbb településen ott a 
szemét, nálunk ez nem tapasztalható. A Dózsa György út és a Rákóczi út javíthatatlan. 
Elhangzott, hogy a kiválóan teljesítő szakmunkásokat és a munkavezetőt jobban meg 
kellene fizetni. Gondolkodom abban is, hogy milyen lehetőség lenne 15-20 embert 
karácsonyra megjutalmazni a közösségi háznál és a ravatalozónál végzett munkáért. 
Hogyan tudnám megköszönni nekik? A közfoglalkoztatásban 50 ember után adnak egy 
szakmunkás irányítót vagy segédmunkás irányítót, és 3-4 ezer Ft-tal kapnak többet. 
Rendes szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező nem kaphatja meg a szakmunkás bért, 
mert csak 1-2 szakmunkást finanszíroz a rendszer. Nehéz lesz őket megtartani. Jövőre 
150 ember nagyon elég lesz, 60 az intézményekben, 30-40 fő karbantartó brigád és 10 
ember havat lapátolni vagy a járdát sepreni, csak erre lesz lehetőség. Az önkéntes munka 
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gondolata tetszik, 2-3 órát el lehet tölteni a közfoglalkoztatottak között, megnézni hogyan 
dolgoznak. Szégyelli-e a gyerek, hogy az anyja sepreget? Van lehetőség elmenni a Bosch-
ba, a GE-be, Johnson Electric-be. Ha látjátok, hogy nem dolgoznak, akkor jelezni kell. 
Élelmiszer segélyt nem adunk, mert a gyerek háromszor étkezik 3 évestől 14 évesig. 
Összességében szívesen veszem a negatívumokat, mert csak így haladunk előre. 
Folyamatosan azon dolgozom, hogy egyre jobb legyen. A jövőben igyekezni fogunk, 
hogy csak azokat vesszük fel, akik nem hoztak betegállományról papírt. Más kérdés, aki 
kórházban volt, vagy pár napra elment betegre. Az intézményben lévőket ameddig lehet, 
foglalkoztatni fogjuk.  
 
Tengely László: Én is bevállalom, hogy dolgozok a közfoglalkoztatottakkal, bár vannak 
emberek, akik erre vannak felvéve. A feladatokat írásban kell kiadni és a munkahelyi 
vezető írja le, hogy mit csináltak meg belőle, és néha le kell ellenőrizni. Érezzék, hogy 
figyelik őket, érezzék, hogy szigorúság van. Ha egy közalkalmazott nem teljesít annyit, 
mint a közfoglalkoztatott, ez óriási probléma.  
 
Bíró Ferenc: Gyakorlatban megvalósíthatatlan 3 embernek 300 embert irányítani. Ha 
adminisztrációval terheljük még ezeket az embereket, akkor már nem marad idejük 
dolgozni. Ebben nem látom a lehetőséget. Retorzió is meg van fogva, mert azért 
foglalkoztatja, legyen mit ennie.  
 
Tengely László: A közmunkások esetleges jutalmazása ne titokban legyen, tudja meg 
mindenki, hogy ezek az emberek megérdemlik. Anyagilag is hozzájárulok. 
 
Dulai Roland: Saját pénzből én is csatlakozom. 
 
Vámos Istvánné dr.: Egy gesztusra gondoltam, nem nagy dologra. Kérem, szavazzunk a 
2017. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadásáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

145/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: Beszámoló a 2017. évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és a 2017. évi közfoglalkoztatás tapasztalatiról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

2) napirendi pont 
Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója  

szakmai tevékenységéről 2015-2016. 
 
A napirendi pont előterjesztője:   Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Balázsné Király Rita: Örültem ennek a beszámolónak, mert voltak olyan területek, 
amivel sem mint állampolgár, sem mint képviselő nem találkoztam. Kiemelném az ügyfél 
számot és az iktatott ügyiratok számát. Jellemző nálunk, hogy a TAJ kártya, a lakcím 
kártya nem ugyanazon a néven szerepel. Ezekből az előző 2-3 évben nagyon sok volt. 
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Sok volt a hagyatéki eljárás. Ennyi feladatot, ennyi embernek ellátni nagy munkát jelent. 
Az ellenőrzés minden területet befed. Sajnos a Polgármesteri Hivatal is arra kényszerül, 
hogy közmunkásokat alkalmazzon. Gratulálok a PH dolgozóinak. Az Ügyrendi, Szociális 
és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megköszönve a munkát, 5 
igen szavazattal javasolja elfogadását. 
 
Dulai Roland: Mérhetetlen nagy munka, 12.983 ügyirat volt az elmúlt évben, plusz még 
az iktatatlan iratok, anyakönyvi iratok, lakcím bejelentkezések. Köszönöm a munkát, 
külön jegyző asszonynak, hogy ezeket összefogod, irányítod. 
 
Tengely László: Úgy hallottam, hogy 2018-ban emelik a köztisztviselők fizetését. 
 
Vámos Istvánné dr.: A közigazgatásban hihetetlen kihívások vannak. Itt nem lehet 
sablonszerűen dolgozni, és nem is szabad, mert nincs két egyforma eset. Szép feladat, jó 
munkahely, azonban sokszor az ügyfél és az ügyintéző között vannak konfliktusok. De ez 
kezelhető dolog. Jelenleg pénzügyi ügyintézőt keresünk, minőségi, munkaerkölcsi 
hozzáállásban is igyekszünk topon lenni. Valóban kevés a fizetés, és az is marad, ha nem 
tesz meg mindent a dolgozó annak érdekében, hogy elvégezzen pl. egy főiskolát. A jövő 
évben azokat az embereket szeretném kiemelni, akik tanultak és szó nélkül dolgoznak, 
húzzák az igát, akik letettek már valamit. Őket is becsüljük meg, nehogy elmenjenek. 
3000 hatáskör még mindig van jegyzői hatáskörben, ha ezek közül egy évben csak egy 
van, akkor is topon kell lenni. A hatáskörök elmentek, de a munka nem lett kevesebb. Az 
ASP rendszer, amit most bevezettek katasztrofális. 
 
Tengely László: Örülök a hozzáállásnak, kell azokat az embereket ösztönözni, akik 
tesznek valamit és jól dolgoznak.  
 
Balázsné Király Rita: Régen volt a jutalom rendszer. Vezetői munkafolyamatban 
minden munkavállalót értékelni kell minden évben.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Polgármesteri Hivatal szakmai 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.  
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

146/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Polgármesteri Hivatal beszámolója szakmai tevékenységéről 2015-2016. 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az Arlói Polgármesteri Hivatal 2015-2016. évi szakmai tevékenységéről 
szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: 2018. november 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
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3) napirendi pont 
 

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szakmai program módosítása 
 

a) Család- és gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja 
b) Házi segítségnyújtás szakmai programja 
c) Idősek Nappali Ellátása szakmai programja 

 
A napirendi pont előterjesztője:  Papp Zsóka ASZAK vezetője 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
 
Papp Zsóka: Bejelentem, hogy a jövő évben nem tudok elmenni nyugdíjba, tovább fogok 
dolgozni. Minden szakmai programba beépítésre kerültek a szolgáltatási elemek.  
 
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal 
javasolja elfogadását. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Család- és gyermekjóléti Szolgálatnál milyen szállítás van? 
 
Papp Zsóka: Amikor a gyerekeket beszállítjuk a pedagógiai központba, mi is részt 
veszünk a szervezésben, a nővérek adják a pénzt.  
 
Vámos Istvánné dr.: Házi segítségnyújtás keretében le van írva, hogy személyes 
környezet rendbe tartása, eszközök biztosítása. Idős bácsinak pl. nincs kaszája, az 
eszközöket odaadjátok? 
 
Papp Zsóka: Olyan eszközökre gondoltunk, mint pl. gumikesztyű, tolókocsi. 2018-tól 
még nagyobb változások lesznek. 
 
Tengely László: Látszik, érződik a falun, hogy van foglalkozva az idősekkel, de egyre 
többen lesznek.  
 
Papp Zsóka: Az öregek több fizikai aktivitást igényelnek, mint amikor a gyerekekkel 
kell valamit kezdeni. Általános tapasztalatunk, minél fiatalabb a szülő, annál jobban 
hanyagolja el a gyerekét.  
 
Tengely László: Örülök, hogy maradsz még, nem látom azt az embert, aki az utódod 
lehetne.  
 
Papp Zsóka: Legnagyobb segítséget polgármester és jegyző asszonytól kapok. 
 
Balázsné Király Rita: Sajnos a konyha üzemeltetése nem illik bele az ASZAK 
munkájába. Gondolkodni kellene, ha nem is külön intézményként, de hogyan lehetne ezt 
megoldani? Megértem az intézményvezetőt, nagyon sok az ezzel kapcsolatos feladat, a 
legtöbbet ezzel szenvedett.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha nem az ASZAK keretein belül működne, nem lenne ennyi 
támogatás és lehet, a konyha sem működhetne.  
 
Balázsné Király Rita: Nem Papp Zsókának kellene ezzel foglalkozni. 
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Vámos Istvánné dr.: Az élelmezésvezetőnek kellene ezzel foglalkozni. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Gazdasági intézkedés volt és a szociális étkeztetés összefügg 
az ASZAK-kal, ezért lett így kialakítva. A KOFOG rendszer bevezetésekor alakult így, 
pl. Borsodszentgyörgyön gond volt, megszüntették a napi ellátást és a konyha nem 
intézmény volt, hanem szakfeladaton működött pl. mint a könyvtár és így nem működhet.  
 
Papp Zsóka: Megyei szinten nagyon kiemelkedő a konyhai ellátottságunk.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 4-5 éve a gyerekétkeztetésben rengeteg pénz van. Megfelelő 
konyhavezető kell.  
 
Vámos Istvánné dr.: A kulcsember az élelmezésvezető lenne. Jelenlegivel sincs 
megelégedve úgy az intézményvezető, ahogy kellene. 
 
Papp Zsóka: A jelenlegi rendesen elvégzi a munkáját, naprakész, a színvonallal van 
probléma. Legutóbb 75 %-on teljesítettünk, most nem tudom sikerül-e így teljesíteni. 
Antal-Pálovics Anikó is rengeteget dolgozik.  
 
Balázsné Király Rita: Az intézményvezető problémáját 99 %-ban ez okozza.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk először a Család- és gyermekjóléti Szolgálat 
szakmai programja módosításáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

147/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és gyermekjóléti Szolgálat 

szakmai programja 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és gyermekjóléti 
Szolgálat szakmai programját elfogadja.  
 
Határidő: 2018. november 30.  
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Házi segítségnyújtás szakmai programjáról. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

148/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Házi segítségnyújtás szakmai 

programja 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Házi segítségnyújtás  
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szakmai programját elfogadja.  
 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Idősek Nappali Ellátása szakmai 
programjáról. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 

149/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Nappali Ellátása szakmai 

programja 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést 
megtárgyalta és az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ Idősek Nappali Ellátása 
szakmai programját elfogadja.  
 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

4) napirendi pont 
 

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: „A” típusú kérelem 5 db, „B” típusú kérelem 1 db érkezett. 
Szociális rendeletünk alapján a felsőfokú oktatási intézményben tanulókat 5.000 Ft/hó 
összeggel támogatjuk. Az önkormányzat vállalja, hogy támogatja a gyerekeket, az 
ÜSZOB ABC szerinti rangsort állapított meg. 
 
Balázsné Király Rita: Ugyanezt képviseljük évek óta, minden olyan gyerek, aki 
felsőfokú oktatási intézményben továbbtanul, kapjon támogatást, nem vesszük 
figyelembe milyen a család jövedelme. Amikor a Bursa Hungarica beindult több mint 30 
tanuló volt. Évről-évre kevesebb az az arlói lakos, aki felsőoktatási intézményben tanul. 
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság mindegyik kérelmezőt 3 igen szavazattal 
javasolja támogatni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a 
kérelmezők támogatását. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 
 



 10 

150/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozott a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz.  
 
A pályázati felhívásra 5 db „A” típusú – felsőoktatásban tanulmányokat folytató – és 1 db 
„B” típusú – felsőoktatásba felvételre jelentkező – pályázat érkezett. 
 
A Képviselő-testület a pályázatot benyújtókat 5.000 Ft/hó támogatásba részesíti. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

5) napirendi pont 
 

Arany János Tehetséggondozó Program 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Egy gyerek nyújtott be kérelmet, a Szilágyi Erzsébet 
Gimnáziumba szeretne továbbtanulni. 5.000 Ft/hó az ösztöndíj támogatás, amit biztosít az 
önkormányzat, tanévenként 10 hónapra. 
 
Balázsné Király Rita: Ez a létszám is csökkent, jónak tartjuk ezt a programot. Személyes 
tapasztalatom, hogy sok önkormányzat csak a nevét adta hozzá, kevés az az 
önkormányzat, amely a pénzbeli támogatást is mellé tette. Iskolánkban Szabó Levente 
András 8/a osztályos a legszorgalmasabb tanuló. A tantestület is támogatta, az 
osztályfőnök benyújtja a megfelelő dokumentumokat. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási 
Bizottság 3 igen szavazattal támogatja a programban való részvételt. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Korábban volt nálunk is olyan, hogy az önkormányzat csak 
elviekben támogatta a tanulót, volt aki az ösztöndíj összegét sem kérte, csak a gyerek 
kerüljön be az iskolába. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén felmerült hogyan 
tudjuk meg, ha valaki kimarad az iskolából? Ezért a családsegítőknek leadtam a nevet és a 
címet, ha a gyerek kimarad az iskolából értesítést fognak küldeni a jegyzőnek.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk Szabó Levente András támogatásáról az Arany 
János Tehetséggondozó Programban. 
 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
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151/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: Arany János Tehetséggondozó Program 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Szabó 
Levente András (szül.2003.03.17., an: Berecz Beáta) Arló, Vasút út 66. szám alatti 
tanuló Arló Nagyközség képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó 
programban. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való 
részvétele idejére (max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5.000 Ft ösztöndíjat 
nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét költségvetésében biztosítja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő 
jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által 
első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg. 
 
Határidő: 2017. december 12. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

6) napirendi pont 
 

Indítványok, javaslatok, egyebek 
 
A napirendi pont előterjesztője:  Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
a) EHEP részvények értékesítése 
 
Vámos Istvánné dr.: Az EHEP részvényeket meg kellene próbálni értékesíteni, de sajnos 
nincs rá kereslet a piacon. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén az a 
vélemény alakult ki, hogy akár 90 %-on is lehetne értékesíteni. 
 
Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadta a 90 %-on történő 
értékesítést 5 igen szavazattal. Felmerült a 80-70 %-on történő eladás is, de az 
önkormányzati vagyon hanyag kezeléséért az ÁSZ esetleg megbüntetne. Ennek van banki 
vonzata is? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A banki költség minimális. 
 
Vámos Istvánné dr.: Szeretnénk felkérni az OTP Bankot, kísérelje meg névértéken vagy 
névérték alatti 10 %-os veszteséggel piacra tenni a részvényeket, és jelezzen vissza. Ilyen 
meggondolásból ez nem elpocsékolás és az ÁSZ vizsgálat megállapításának is eleget 
teszünk.  
 
Bíró Ferenc: Nem lehetne-e felajánlani a magyar államnak önrészként? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Napi árfolyamon 230 Ft. 
 
Bíró Ferenc: Pályázati önrészbe 100 %-ban be lehetne tenni. Az a gond, az ÁSZ megró, 
ha nem névértéken adjuk el, mert rosszul kezeljük az önkormányzat vagyonát. A 
rendszerben látom a problémát, az egyik oldalról használd ki, de én sem veszem el tőled, 
mert nem ér semmit. 
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Klisóczkiné Papp Andrea: Nem büntet meg az ÁSZ, mert a bank bedőlt és azt 
vizsgálták, hogy megfelelőképpen gondoskodtak-e az önkormányzatok a részvényről. 
Ilyen megbízás volt korábban is, 100 %-os névértéken folyamatosan értékesíthették 
volna. Megszűnt a Buda-Cash, és átkerült az OTP-hez. Megbízást kellene adunk az OTP-
nek, hogy folyamatosan figyelje, és ha legalább 90 %-on  tudja értékesíteni, akkor adja el. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az EHEP részvények 
értékesítésével megbízzuk az OTP Bankot, kérjük, folyamatosan figyelje és legalább 90 
%-on értékesítse. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

152/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: EHEP részvények értékesítésére megbízás és értékesítése 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy megbízást adjon az OTP Bank Nyrt-nek, hogy kedvező piaci események 
bekövetkezése esetén az Első Hazai Energia Portfolio Részvénytársaság önkormányzati 
tulajdonú részvényeit értékesítse névértéken, vagy az alatt, legfeljebb 90 %-on. 
A megbízás az értékesítésig, illetve visszavonásig érvényes. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
b) Révfülöpi tábor felújítása 
 
Vámos Istvánné dr.: Évente 2 millió Ft-ot félretettünk a révfülöpi tábor karbantartására, 
hogy ne hagyjuk ilyen elhanyagolt állapotba. November 1-jén felhívott egy 
borsodszentgyörgyi fiatalember és mondta, hogy szeretne velem beszélni. Elmondta, 
hogy Ausztriában dolgozik és Sopronban építkezik, a cége támogatja az építkezését és 
különösen nagy értékű faanyagot kapott. Arra gondolt – mivel igénybe szokta venni a 
balatoni tábort – hogy ebből felajánl 500.000 Ft értékű faanyagot, ami a teljes tetőre elég 
lenne, és ezt Borsodszentgyörgy nevében adja a táborhoz. A borsodszentgyörgyi 
polgármester úgy nyilatkozott, hogy mivel 3 egyenlő tulajdoni arányunk van, akkor 2 
millió Ft-ot ők is megpróbálnak erre elkülöníteni és munkaerőt, szakmunkát 
biztosítanának a tetőtér kialakítására. A járdánházai képviselő-testület nem adja el a 
balatoni tábor részét, de nem is veszik igénybe. Ők is elkülönítenek 2 millió Ft-ot. Ezt az 
összeget mi is beépítettük a koncepcióba, ezért felkértem egy építészt, aki elkészített egy 
vázlatot, felmérte a jelenlegi állapotot. Kérte, küldjünk meghatalmazást arról, hogy a 
nevemben eljárhasson a hatóságoknál, kérdezze meg ott a településképi rendelet előírásait 
és azt, hogy a HÉSZ szerint beépíthető-e a padlás.  
 
Dulai Roland: Felajánlom a saját zárt teherautómat, gépek, anyagok és szerszámok 
leszállításához. Még a felújítás előtt kell egy állapot felmérést csináltatni, mert ha 
Járdánháza mégsem járul hozzá a költségekhez és felújítás után szeretné a részét 
megkapni, vagy másik képviselő-testület alakul, akkor a felújítás előtti állapot alapján 
tudjunk fizetni. 
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Bíró Ferenc: Hivatalos értékbecslővel kell felméretni. Nagyon pontos értékbecslés kell. 
Járdánháza 1/3 részben tulajdonos.  
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy Farsang László építész részére 
meghatalmazást adunk, hogy nevemben a révfülöpi tábor felújításához szükséges 
információkat, dokumentumokat beszerezze. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

153/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: Révfülöpi tábor felújítása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy 
polgármester asszony felhatalmazást adjon Farsang László építésznek a révfülöpi tábor 
felújításához, tetőterének beépítéséhez szükséges információk, dokumentumok 
beszerzésére. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
c) Kérelem a 818/1, 818/2 és a 818/3 hrsz-ú ingatlanok megvételére 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérelem érkezett Kovács Attila Benéte út 10. szám alatti lakostól, 
és azt kéri, hogy a 818/1, 818/2, 818/3 hrsz-ú területeket adjuk el neki. Nem tudom mi a 
célja és az érdeke ezzel kapcsolatban. A 818/1 hrsz-ú terület üres telek, 818/2 hrsz-on 
található terület a), b), c), d) részekre van osztva, ezen egy romos épület található, a 818/3 
hrsz pedig út. Azt nem tudjuk megoldani, hogy egy lakó alól kivegyük a földet. Akié a 
felépítmény, azé a föld. A kérelmezőnek először meg kell vennie a házat és utána veheti 
meg a telket. Ez bányászlakás, Váradi László nevén van, aki Csernelyben lakik. Ahhoz, 
hogy ezt a területet megvehesse, hagyatéki, póthagyatéki eljárásokra is szüksége lesz. Pl. 
a 818/2 hrsz d) részére Putnoki István néven végrehajtási jog van bejegyezve 15.000 Ft 
értékben, de az épület nem ér annyit. Nagyon bonyolult ügy, kérni fogom dr. Bohus 
tanácsát. Gyönyörű természeti környezetben van, megérdeklődném, milyen célra szeretné 
megvenni, mert ha hozzácsatolja a saját telkéhez, lesz egy előkertje. Ha mi vásárolnánk 
ki, mi is beparkosíthatnánk, vagy ha egy vállalkozó vásárolná meg munkahelyet 
teremthetne, az is jó lenne.  
 
Dulai Roland: Kovács Attilának én is adtam el földterületet. Szerintem ő már 
megpróbálta az ott lakóktól megvásárolni a telket és a házat, csak ők nem akarják eladni.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Vizsgáljuk meg és a következő ülésen visszatérünk rá.  
 
Bíró Ferenc: A korábbi 6-7 házból már csak 1 ház van, mert megvette az emberektől.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ezeket a házakat jelképes összegért adták el, mert nem győzték 
felújítani, már le is bontották.  
 
Papp Zsóka: Karbantartása mennyibe kerülne? 
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Tengely László: A parkosítás nagyon sokba kerülne.  
 
Dulai Roland: Én nem adnám el azt a területet. Azért akarja, hogy az önkormányzat adja 
el, mert az ott lévő család nem adja el neki, nem bír ezzel a családdal.  
 
 
d) ÉRV ZRt. határozatainak elfogadása 
 
Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV ZRt. ismételten elektronikus szavazást kér a következő 
témákban: Alapszabály módosítása, Univerzál Beszerző Kft. üzleti tervének módosítása 
„I. Értékesítés nettó árbevétele” sor összege helyesen: 3.757.426 e Ft.”, a vezérigazgató 
30 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény megszerzése, 30 db törzsrészvényt, 
mint megszerzett saját részvényt saját hatáskörben értékesítse egyes önkormányzatoknak, 
továbbá 30 db 10.000 Ft névértékű törzsrészvényt értékesítsen összesen 881.970 Ft 
vételárért szerződés alapján.  
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, ezekről szavazzunk. 
 
A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 

154/2017. (XI. 24.) határozat 
 
Tárgy: ÉRV ZRt határozatainak elfogadása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az ÉRV 
ZRt Alapszabály módosításával, az Univerzál Beszerző Kft. üzleti tervének 
módosításával, 30 db, egyenként 10.000 Ft névértékű törzsrészvény megszerzésével, 30 
db törzsrészvény önkormányzatoknak történő értékesítésével, továbbá 30 db 10.000 Ft 
névértékű törzsrészvényt 881.970 Ft vételárért külön szerződés szerint szerinti 
értékesítésével a polgármester egyetért. 
 
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 
Tájékoztatások: 
 
Vámos Istvánné dr.:  
 

- A tornaterem tervezési feladatainak közbeszerzési eljárását Borbás Péter 
szentendrei vállalkozó nyerte el, a tervezővel menetközben tudunk egyeztetni. 

 
- Az elmúlt ülésen felmerült, hogy Papp Zsóka kikerült a köztartozásmentes adózói 

adatbázisból, időközben rendezte tartozását. 
 
- A szabadságomat az elmúlt hónapokban október 12-én, november 2-án, 22-én 

vettem ki, ezek 1-1 napok voltak. November 27-én és 30-án szintén szabadságon 
leszek. 

 
 

Papp Zsóka: Korábban, amikor bejelentettem, hogy 2018-ban elmegyek nyugdíjba, 
igénybe vettem a 10 %-os bérfejlesztést. Most, hogy kiderült nem mehetek el, vissza kell 
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fizetnem a kapott összeget. Ez hogyan történhet? Ezt az összeget egybe fogja visszakérni 
a MÁK? 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Gondolom, nem egy összegben vonja le, de mindenképpen a 
bérszámfejtésen keresztül kell visszafizetni. 
 
Vámos Istvánné dr.: A jövedelem 33 %-át lehet levonni, nem egyszerre kell 
visszafizetni.  
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

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


