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Kozma Györgyné
Móráné Nemes Edit

Arlói lakos
jegyzőkönyvvezető

Jelen van
Jelen van

Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert 6 képviselő van jelen. Balogh Edina betegsége miatt nem tud részt
venni a mai ülésen. Javaslom, hogy a meghívóban 12. napirendként szereplő Arlói
Turisztikai és Közösségi Kft. elszámolását 3. napirendként tárgyaljuk meg, mert a Kft.
könyvelője munkahelyi elfoglaltsága miatt akkor tud megjelenni. A napirend tárgyalása
üzleti és személyi érdeket is érint, ezért zárt ülésen kell megvitatni. Ezt követően a
meghívóban feltüntetett sorrend szerint tárgyaljuk meg az előterjesztéseket. A 7.
napirendet nyersanyagnorma megállapítását nem tartom indokoltnak megtárgyalni, ezért
javaslom levételét. Kérem az elhangzottak figyelembevételével szavazzunk a napirendről.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) Civil szervezetek támogatása
2) Egészségügy beszámolója
3) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. elszámolása
4) Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulás 2016. évi

költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása

5) 2015. évi költségvetés módosítása
6) Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek, továbbá egyéb

bérleti díjak felülvizsgálata
Szociális rendelet módosítása

7) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központnál térítési díjak
felülvizsgálata

8) ÉRV Zrt. 2015. évi közműhasználati díj terhére felújítási munkához
hozzájárulás

9) TOP-os pályázatok előkészítése
10) Polgármester szabadságának ütemezése
11) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Tájékoztató a 25-ös főközlekedési út fejlesztéséről
b) Tájékoztató a csatorna beruházásról
c) Zombori út 27-29. társasházban vízóra felszerelése
d) Árajánlat térfigyelő kamera felszerelésére
e) Táncsics telepen járda felújítása
f) dr. Kismarczi Gergely kérelme iparűzési adó eltörlésével kapcsolatos

kérelme
12) Berki Sándorné Arló, Dózsa György út 3. sz. alatti lakos

rendkívüli települési támogatás iránti fellebbezése

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról.
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Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirendi pont
Civil szervezetek támogatása

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

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a civil
szervezetek pályázatát. Az összes pályázat mind alakilag, mind formailag megfelel a
pályázati kiírásnak. A civil szervezetek támogatási igényei és a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javaslatai az alábbiak voltak: A Római Katolikus templom
300.000 Ft-os igényt nyújtott be, melyből a kórusra vezető lépcső cseréjét szeretnék
megoldani. 3 árajánlatot mellékeltek a pályázat mellé. A bizottság 5 igen szavazattal
javasolja a 300.000 Ft megadását.

Vámos Istvánné dr.: A 3 árajánlat közül a legolcsóbb került elfogadásra 1,2 millió Ft
összegben.

Papp Zsóka: A Suvadás Horgász Egyesület igénye 260.000 Ft. A Horgász Egyesület
pályázat útján nyerte el a jogot, ezért a többi pályázóval szemben nem lenne etikus, ha
támogatnánk az Egyesületet, melyet a bizottság egyhangúan szavazott meg. A
Sportegyesület támogatási kérelme 300.000 Ft, a bizottság 3 igen szavazattal és 2 nem
szavazattal 200.000 Ft-ot javasol támogatásként. A Nőklub igénye szintén 300.000 Ft, a
programok alapján a bizottság 100.000 Ft támogatást javasol 4 igen és 1 nem szavazattal.
A Táncoljuk át a világot fiatalok tánccsoportjának a támogatási igénye 300.000 Ft volt,
150.000 Ft-ot szavazott meg a bizottság 4 igen és 1 nem szavazati aránnyal. Az Arlói
Közéletért és Kultúráért Egyesület színjátszó csoportjának igénye 300.000 Ft, 5 igen
szavazattal a bizottság 150.000 Ft támogatással ért egyet. Az egyesület szintén nyújtott be
pályázatot 300.000 Ft összeggel, a bizottság 5 igen szavazattal 250.000 Ft-os támogatást
javasol. A vegyes kar pályázata 300.000 Ft-ról szólt, a bizottság javaslata 5 igen
szavazattal 200.000 Ft. Az Arlói Polgárőr Egyesület 300.000 Ft-os támogatási igényét a
bizottság 3 igen és 2 nem szavazattal javasolja megadni. A Jóléti Szolgálat Közalapítvány
pályázatában 300.000 Ft támogatást kért, ezt 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással
javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megadni. A közalapítványon belül
működő néptánc csoport támogatási kérelme 300.000 Ft, a bizottság 150.000 Ft-os
támogatást javasol 5 igen szavazattal.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság nem tárgyalta az
előterjesztést. Az odaítélésnél figyelembe kell venni, hogy egy bizonyos összeget
különített el a képviselő-testület a költségvetésében. Vannak régóta működő civil
szervezetek. Arányaiban mérve a fiatal táncosok támogatását tartanám soknak a nőklub
támogatását pedig kevésnek. Javaslom, a Táncoljuk át a világot támogatása legyen 100.000
Ft, a nőklub támogatása pedig 150.000 Ft. A felnőtt tánccsoport támogatására 150.000 Ft-
ot javasolt a bizottság, a mi bizottságunk már korábban megfogalmazta, hogy saját pénzből
3 különböző ruhát varrattak, ezt a támogatási javaslatot kevésnek tartom.

Bíró Ferenc: 3 millió Ft van a civil szervezetek támogatására. A rendeletben úgy van,
hogy kétszer lehet pályázni egy év alatt. A beérkezett igények összege 3.260.000 Ft, több
mint az egész évben kiadható összeg. A Suvadás Horgász Egyesület korábban úgy
pályázott, hogy nem kér támogatást az önkormányzattól, ezért nem akarjuk pluszban
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támogatni. A TOP-os pályázatok benyújtásával a tó környékét szeretnénk fejleszteni, ez az
egyesületet nagyban fogja segíteni. Balázsné Király Rita javaslatával egyetértek.

Papp Zsóka: A benyújtott pályázatok programjait és költségvetését átnéztük és a
támogatási javaslatainkat ez alapján tettük meg. Vacsorára, kirándulásra nem lehet
elfogadni számlákat.

Vámos Istvánné dr.: A Szent Mihály Plébánia műemlék jellegű templom, elkötelezett az
önkormányzat a helyi építészeti örökség megóvásában. Az önkormányzat mindenkor
támogatta az egyházat, ettől több összeget soha nem adtunk. Jóléti Szolgálat Közalapítvány
igényét, a 300.000 Ft-ot megkapta, a költségvetésük 612.000 Ft. A működésükhöz a
megbízási díjat és járulékait, hangfelvételek jogdíjait nem lehet vitatni, 61.000 Ft. Ami
mérlegelhető, legyen-e beszerezve számítógép. A működéshez szükséges pénz felét adtuk
oda, fél évre tudnak működni. Alapítványon belül működik a tánccsoport, ami rendkívüli,
nagyon színes, nagyon szépen összehangolt műsorral rendelkeznek, a települést képviselik.
Elnök asszonynak igaza van, saját pénzüket is beleteszik, azzal indokoltuk a támogatás
csökkentését, hogy az önkormányzat is biztosított már pénzt ruhára és cipőre. Jelenleg már
3 öltözetük is van. A Holdkő Alapítványhoz beadták pályázatukat, amennyiben nyernek,
bejön a pályázati összeg és megvehetik, amire vágynak. Az Arlói Polgárőr Egyesület
szerencsére kapott egy gépjárművet, amivel, sokkal látványosabban és gyakrabban tudnak
szolgálatot teljesíteni a rendőrséggel közösen. Az ő pályázatukban működési költségként
szerepel könyvelési díj, bankköltség, jármű kötelezőbiztosítása, szervize. Az Arlói
Közéletért és Kultúráért Egyesület vegyes kórusa az egyik legaktívabb csoportja az
egyesületnek. 2016-ra 18 programjuk van, ebből valamennyi a széles körű
nyilvánosságnak szól. Pályáztak ők is, ha megnyerik, akkor a következő fél évre megoldott
lesz a tervezett programok teljesítése. Az Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület nem
pályázott másra, mint a saját szervezetük eltartására. Nyújtottak be pályázatot a Holdkő és
a NKA pályázati kiírására, 300-300.000 Ft összegben. A költségvetésükről: vagyonnal
rendelkeznek, megóvásáról, működtetéséről kötelesek gondoskodni, a Kézműves ház
biztosítását feltétlenül fizetniük kell. Ezen kívül pályázaton nyerték a mikrobuszt, melynek
fenntartási költségeit, biztosítását, üzemeltetését biztosítani kell. A költségvetésükben
szerepelnek a működéshez szükséges bank költségek, könyvelési díj, különböző pályázati
költségek. Éves kiadásukat 680.000 Ft-ra tervezték és 300.000 Ft-ot kértek, 250.000 Ft a
támogatási javaslat, mert figyelembe vettük a pályázati lehetőségeiket. A működési
költséget oda kell adni. A színjátszó csoport még soha nem kért semmire, saját pénzükből
próbálták a jelmezeket elkészíteni. Ők is letettek már valamit az asztalra, ezért javasoljuk
támogatásukat. Laurencsik Jánosnénak megköszönöm azt a munkát, amit a gyerekek
érdekében tesz, ingyen, önzetlenül, társadalmi munkában tanítja őket a táncra. Meg kell
nyerni a fiatalokat arra, hogy kedvük legyen a falu életében, az ünnepeken részt venni. Ha
nem adunk a gyerekeknek kellő támogatást, elveszik a kedvük. Ez indokolta a
támogatásukat. Nőklub és Rozmaring Népdalkör programjának a 90 %-a saját magukról
szól, néhány program községi érdekű. A programok nyitottak a falu lakossága számára is.
Pl. meg kell próbálni úgy alakítani a fellépéseket, hogy a klub tagjai Bogácson adjanak egy
fél órás műsort. A rendelet értelmében csak közösségi célokra tudunk támogatást nyújtani.
A II. félévre is lehet pályázatot benyújtani. A Sportegyesület rendkívül szép programot
kezd megvalósítani, az ő működésük is teljesen nyitott, bárki számára elérhető, bárki
beléphet az egyesületbe, de aki nem lép be, az is részt vehet a programokon. A
költségvetésükben a működési költségek jelentik a legnagyobb részt, banki költségek,
telefonszámla, a terem bérleti díj 60.000 Ft évente. Sajnos Arlóban nincs hely, ahol fel
tudnának 3 pingpong asztalt állítani. Már pályáztak 350.000 Ft-ra. Horgász Egyesület
programjai közül a gyerekhorgász verseny megrendezését támogatnám. 900.000 Ft maradt
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a II. félévre, nem lehet előre kiosztani az éves összeget, amikor függőben lévő pályázatok
vannak. Ha nem tudnánk rangsorolni, baj lenne. Nem kaphatja meg mindenki a teljes
támogatási összeget.

Dulai Roland: A 3 millió Ft-os keret áll rendelkezésre, a javasoltaktól többet az I. félévre
nem tudunk kiosztani. Javaslok még 50.000 Ft-ot a legnagyobb civil szervezetnek, az
AKKE-nek odaadni. A Néptánc csoport tagjai saját pénzükből vásároltak ruhát, 4 ruhájuk
van. A Polgárőrségre nagy szükség van, egyre többen kerülnek ki a börtönből. Az
autójukat tankolni kell, ezért a támogatást javaslom. A népdal körnek nagyon örülök, de
olyan feltételekkel kell pályázni, amit megfelelő számlákkal tudnak alátámasztani. A
Horgász Egyesületnek továbbra sem adnék támogatást, mert ha valaki pályázik 20 évre és
azzal nyeri el, hogy semmilyen támogatási kérelemmel nem fordul az önkormányzathoz,
akkor azt tartsa be.

Tengely László: Nem tudunk ezen változtatni, így kellett csinálni, hogy meglegyen a
lehetőség arra, hogy a II. félévben is be tudják adni a civil szervezetek a pályázatot. Ez ne
vegye el senkinek a kedvét, mert kevesebbet kapott, mint az igényelt támogatás, mert a
falunak minden egyes emberre szüksége van, hiszen a faluközösség ebből épül. Jó az
egyénnek, aki benne van az egyesületben, így tudjuk a falut egybetartani. 3 millió Ft kevés,
de ennyit tudunk adni, nincs több, ebből kell gazdálkodni.

Vámos Istvánné dr.: Az éves költségvetési keret ennyit engedett meg betervezni. A
kötelező feladatokat végre kell hajtani pl. szociális feladatokra ebben az évben 26 millió
Ft-tal kevesebbet kaptunk, mint tavaly. Azért azt látni kell, hogy ennyit elvon az állam és
mi mégis biztosítunk 3 millió Ft-ot közösségi életre. Meg kell nézni a szomszéd
önkormányzatokat, hogy a civil szervezetek mennyi támogatást kapnak. Sok településen
nem tudnak adni. Erre a közösségi életre Arló méltán lehet büszke.

Bíró Ferenc: 1994-ben a civil szervezet még nem is létezett, az emberek nem is akartak a
közösségért dolgozni, ami most itt van óriási előrelépés. Ezzel a pályázattal erre az évre
nem zárult le a támogatás, 900.000 Ft-ra lehet még pályázni, akinek ez a támogatás kevés
lesz. A Horgász Egyesület a tó fenntartására nem pályázhat, de a gyerek horgász versenye
ettől teljesen független. Ezt támogatásra méltónak tartom.

Balázsné Király Rita: Meghallgatva az indokokat, változatlan a véleményem,
átcsoportosítást szeretnék kérni. Táncoljuk át a világot fiatal néptáncosoknak 100.000 Ft-ot
javaslok, az 50.000 Ft-ot a néptánc csoport tagjainak szeretném odaadni. Másik
javaslatom: a Sportegyesületnél tavaly voltak problémák, nem használták fel a tavaly előtti
támogatást és az asztalitenisz szakosztályban nem arlói lakosok vesznek részt, ezért a
támogatás összegét 200.000 Ft-ban javaslom meghatározni és a maradék 50.000 Ft-ot a
nőklubnak adnám oda. Nem könnyű összeállítani egy ilyen pályázati anyagot, megkapják a
civil szervezetek milyen feltételekkel lehet pályázni, nem lesz probléma.

Laurencsik Jánosné: Általában 50-55 fővel megyünk kirándulni, ebből kb. 20 fő a
klubtag. Ingyen csinálom. Pl. a szüreti felvonulásra 25.000 Ft a kocsi bérlése, és meg kell
vásárolni a szőlőt is. Sokszor a zsebembe nyúlok, sokszorosítani, gépelni kell az anyagokat
a népdalkör részére is. A rendezvényeken sokszor 70 ember is részt vesz, a vendéglátás
számukra ingyen van.
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Solymosi János: Nem tudom mennyire helyes a Jóléti Szolgálat Közalapítvány pályázatát
a civil szervezetek pályázatával együtt elbírálni. Az alapítványt az önkormányzat hozta
létre, ő alapította, kötelessége vagy fenntartani, vagy azt mondani, szűnjön meg.

Vámos Istvánné dr.: Az alapítványt a kuratórium működteti.

Solymosi János: Az év végéig nem biztos, hogy lesz újra 300.000 Ft.

Mikó István: A pályázati szerződésben, amit az egyesület a polgármesterrel kötött, abban
nem szerepel, hogy nem kérünk támogatást. A Horgász Egyesület nem pályázott olyan
dologra, amire a szerződés szól. A tó és környéke tisztántartására szemétgyűjtő napokat
szervezünk, mert nagy szemét van. Horgászattal kapcsolatos tevékenység, de nem a
horgászok érdeke a törpeharcsa tisztítás. Nem kötelessége az egyesületnek ezt csinálni,
ezért próbáltunk ezzel pályázni, hogy ha kimegy a tóra valaki, ne lássa, hatalmas halak
vannak a vízen. Ha 2-3 évig nem csináljuk, a víz tetején csak ezt lehet majd látni. A gyerek
horgász versenyt eddig is támogattuk, jöttek gyerekcsoportok, akiknek biztosítottuk a
felszerelést és a horgászati helyet.

Dulai Roland: Bizottsági ülésen az hangzott el, hogy azért nyerték meg a pályázatot, mert
biztosították az önkormányzatot arról, hogy nem kérnek támogatást.

Vámos Istvánné dr.: Elnök asszony javaslata volt, hogy a fiatal táncosoknak megítélt
150.000 Ft-ból vegyünk el 50.000 Ft-ot és ezt adjuk oda a felnőtt tánccsoportnak, így a
felnőttek 200.000 Ft támogatásban részesüljenek. Kérem, erről szavazzunk.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 3 igen szavazattal és 3 nem szavazattal nem fogadta
el a javaslatot.

Vámos Istvánné dr.: Elnök asszony másik javaslata az volt, hogy a Sportegyesület
javasolt támogatásából 50.000 Ft-ot vegyünk el és adjuk oda a Nőklubnak. Erről kérem a
szavazást.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 1 nem szavazattal elfogadta a
javaslatot és a következő határozatot hozza:

22/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Nőklub támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javaslatától eltérően a Sportegyesület részére javasolt támogatási összeget 50.000
Ft-tal csökkenti, így a támogatása 150.000 Ft, a Nőklubnak javasolt támogatását pedig
50.000 Ft-tal növeli, így a támogatása 150.000 Ft.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Javasoltam, hogy az önkormányzat támogassa a gyerek horgász
verseny megrendezését 50.000 Ft-tal. Kérem, szavazzunk erről.
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 2 igen szavazattal és 4 nem szavazattal nem fogadta
el a javaslatot.

Vámos Istvánné dr.: Dulai Roland képviselő javasolta, az Arlói Közéletért és Kultúráért
Egyesületet még 50.000 Ft-tal támogatni, mert ez a településen a legnagyobb egyesület.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 1 igen szavazattal és 5 nem szavazattal nem fogadta
el a javaslatot.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az elhangzott módosítások figyelembevételével
a civil szervezetek támogatásáról.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

23/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Civil szervezetek támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arló Nagyközség Önkormányzata
2016. évi költségvetése terhére

- Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesületet 250.000 Ft
- Nőklubot 150.000 Ft
- Vegyes kart 200.000 Ft
- Táncoljuk át a világot fiatal táncosok csoportja 150.000 Ft
- Színjátszó csoport 150.000 Ft

- Arlói Polgárőr Egyesületet 300.000 Ft
- Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítványt 300.000 Ft

- Néptánc csoportot 150.000 Ft
- Arlói római Katolikus Egyházközséget 300.000 Ft
- Sportegyesületet 150.000 Ft
összeggel támogatja.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. napirendi pont
Egészségügy beszámolója

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a
beszámolókat és 2 igen szavazattal javasolja elfogadását. A védőnői szolgálat az előző
évekhez hasonlóan nagyon alapos, területekre lebontva adta be a beszámolóját. Évek óta a
legkiemeltebben működő intézmény. A beszámolóban szerepelt, hogy újfajta
szűrővizsgálatokat vezettek be, melyek ezek a vizsgálatok? Kik tartoznak az oktatási
intézménybe nem járók közé? A gyermekorvosi beszámolónak nagyon örülünk. Jó hogy a
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doktornő egészségügyi állapota megengedi, hogy dolgozzon és a sok helyettesítés után újra
dolgozik a faluban, ezzel azok az anomáliák megszűnnek, amik a helyettesítésnél voltak
tapasztalhatók. A fogorvosi beszámoló is minden részletre kiterjedt. Szomorú, hogy a
rendelési időn kívüli, hétvégi fogorvosi ügyelet nincs megoldva. Dr. Elmi Ali doktor úrnak
több éves munkáját szeretném megköszönni, mert mindkét körzet ellátását több évig vitte.
Nagyon magas mindegyik körzetben a megjelent betegek száma. Ugyanilyen magas a
gyermekorvosi és a védőnői ellátottak száma is. Ez is mutatja a falu egészségi állapotát.
Nagyon nehéz feladat hárul rájuk. Sajnálom, hogy Németh Csilla doktornő továbbképzés
miatt nem tudott megjelenni az ülésen. Szerettem volna megkérdezni, hogy mit tapasztalt
ez alatt a két hónap alatt, hogyan látja Arló helyzetét, napi beteg eloszlást. Jó egészséget
kívánok mindenkinek.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megvitatta az
előterjesztést és dr. Springer József tevékenységét szeretnénk kiemelni. Összesen 3.500 fő
jelent meg fogászati kezelésen. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
beszámolókat. Minden egészségügyben dolgozónak megköszönjük a munkáját.

Tengely László: Köszönet azért, mert ilyen összetételű faluban nem egyszerű dolgozni,
nem még gyógyítani.

Vámos Istvánné dr.: Sokan irigylik tőlünk a fogászati ellátást, a szomszéd település
betegeit is el tudjuk látni. Soha nem érkezett panasz a fogászati ellátással kapcsolatban. A
háziorvosi körzettel kapcsolatban nagy köszönet illeti dr. Ali doktort, mert a vállán vitte
mindkét körzetet. Örülök, hogy megtaláltunk doktornőt, mert orvost hozni vidéki, üresen
álló rendelőkbe nem kis teljesítmény. Molnár doktornőnek köszönöm lelkiismeretes
munkáját. Bár rövidített munkaidőben szeretne dolgozni, de néha hosszabb időt tölt itt,
mint szeretne. Készül a TOP-os pályázat, egészségügyi központot szeretnénk létrehozni,
elkezdődtek a tervegyeztetések. Sikerült kiválasztani kik lesznek a felelős személyek, a
terv készítés során a szakmát nem fogjuk kihagyni. A háziorvosi rendelő udvaráról egy
teljesen korszerű épülettel szeretnénk valamilyen módon kapcsolódni a régi épülethez és a
régi épület teljes felújítását is szeretnénk megoldani. A részletes költségvetést a tervezők el
fogják készíteni, jelenleg dolgozunk rajta.

Csépányiné Sipos Julianna: Amit most végzünk szűrések, annak a továbbfejlesztése az új
szűrés. Minden védőnő részt vett olyan továbbképzésen, ami a gyerekkori fejlesztő
programról szólt. A svájci projekt segítségével teszteljük ezeket a szűrővizsgálatokat,
ennek a továbbfejlesztése, hogy többször mérjük a gyerekeket, általános hallás vizsgálat,
vérnyomás mérés történik és egy szülői kérdőív kitöltése is hozzátartozik.

Balázsné Király Rita: Van-e olyan fogyatékkal élő gyerek, aki nem tud bemenni ezekre a
vizsgálatokra?

Csépányiné Sipos Julianna: Egy gyerek van, ő már 16 éves és iskolai felmentett.

Dr. Elmi Ali: A pályázat mikor valósul meg? Azt kérem, hogy ne a várón keresztül kelljen
az orvosnak átmenni a másik rendelőbe. Ezt oldják meg.

Vámos Istvánné dr.: Ahol az ASZAK van, azon a falon próbálnánk meg babakocsi
tárolóval összekötni a két épületet. Azt biztosítani kell, hogy a gyermekorvosi rendelő
akadálymentesen megközelíthető legyen. A bejárat továbbra is onnan lesz, ahol most van.
Kérem, szavazzunk az egészségügy beszámolójának elfogadásáról.
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

24/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Egészségügy beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az I-II. Háziorvosi körzet, a
Fogorvosi Szolgálat, és a Védőnői Szolgálat beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A következő napirend tárgyalására zárt ülést szeretnék elrendelni
tekintettel arra, hogy a napirend tárgyalása üzleti és személyi érdeket is érint. Kérem,
szavazzunk a zárt ülés elrendeléséről.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan zárt ülés
elrendeléséről dönt.

Szünet

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

Tengely László visszajön a képviselő-testület ülésére.

Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a képviselő-testület ülése határozatképes, mert
6 képviselő van jelen.

4. napirendi pont

Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulása
2016. évi költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből

eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

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

Vámos Istvánné dr.: Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás ülésén nem fogadtuk el a 2016.
évi költségvetést, mert a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyelet részére nagyon kevés pénzt
biztosítottak.

Balázsné Király Rita: A társulás lakosság arányában kéri a hozzájárulást és a mikro
társulásnak pedig nem biztosít megfelelő összeget. Ezért az Ügyrendi, Szociális és Oktatási
Bizottság 2 szavazattal elutasította az előterjesztés elfogadását. Döntést az Ózd Kistérség
Többcélú Társulása ülése után tudunk hozni.
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Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 szavazattal nem fogadta el a
napirend.

Vámos Istvánné dr.: Mivel az Ózd Kistérség Többcélú Társulás nem fogadta el a
központi ügyeletnek a költségvetését, ezért a mikro társulás költségvetését sem tudjuk
elfogadni. Kérem, erről szavazzunk.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

26/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti Önkormányzati Társulása 2016. évi

költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi Háziorvosi Ügyeleti
Önkormányzati Társulása 2016. évi költségvetése és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására vonatkozó előterjesztést nem fogadja el.

Az Ózd Kistérség Többcélú Társulás 2016. évi költségvetésének elfogadása után a
képviselő-testület ismét napirendre tűzi az előterjesztést.

Határidő: 2016. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

5. napirendi pont
2015. évi költségvetés módosítása

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

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

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan a következő
rendeletet alkotja:

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

2/2015. (II.02.) önkormányzati rendeletmódosításáról
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
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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)

899 342  E Ft Költségvetési bevétellel
1 034 690  E Ft Költségvetési kiadással

135 348  E Ft

77 455  E Ft
57 893  E Ft

Költségvetési hiánnyal
(pénzmaradvány)
-ebből működési
felhalmozási hiánnyal
(pénzmaradvány)

állapítja meg.”
2. §

A Rendelet  1.1., 1.2., 1.4.,  2.1., 2.2., 6., 7., 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 1-17. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2016. március 1-én lép hatályba és 2016. március 2-án hatályát veszti.

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

A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv melléklete.

6. napirendi pont

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek,
továbbá egyéb bérleti díjak felülvizsgálata

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta az
előterjesztést. Tavaly sem volt emelés, mert az infláció olyan szintű volt, hogy nagyon
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kevés emelést lehetett volna végrehajtani. Bizottsági ülésen nem hoztunk döntést arról,
hogy legyen-e bérleti díjemelés, a testületi ülésen tárgyaljuk meg.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén sem született döntés.
Először meg kell vizsgálni az egyéb helyiségek bérleti díjáról készített kimutatást.

Klisóczkiné Papp Andrea: Arról volt szó a bizottsági ülésen, hogy a bérleti díjat nem
emeljük, a kis helyiségre határozatban, órára állapítjuk meg az egészségügyi
szolgáltatásokra igénybe vehető kis helyiség díját. A szeptemberi ülésre előkészítjük a
bérleti díjakra vonatkozó kimutatást és a képviselő-testület megnézi, hogy ténylegesen
melyik helyiségért mennyit fizetnek, indokolt-e szerződést módosítani.

Balázsné Király Rita: A kis helyiség bérleti díját 100 Ft/óra összegben javaslom
megállapítani.

Vámos Istvánné dr.: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén felmerült, hogy
az egyéb helyiségek bérleti díjai nagyon alacsonyan vannak megállapítva, más
településekhez viszonyítva. Érdemes lenne ezeknek a felülvizsgálatával foglalkozni. Ebben
az évben nem szeretnénk ezzel foglalkozni, nem tartanám jónak, ha évközben emelnénk.
Jövő évben tűzzük napirendre, időben vizsgáljuk felül a rendeletet és a jövő évre nézve
dolgoznánk ki. Az egyéb helyiségeket pályázat útján lehet igénybe venni, ha
megszüntetjük a jelenlegi jogviszonyt újra meg kell pályáztatni a jelenleg bent lévőknek.
Most gyógy masszázs szolgáltatására szeretnék a kis helyiséget kibérelni, és a bérleti díjról
kellene dönteni. Eddig ennek a helyiségnek nem volt semmilyen bérleti díja,
szemvizsgálatra adtuk oda. A vérvételhez ingyenesen adjuk a helyiséget. Az egyéb
egészségügyi szolgáltatásra nézve óradíjat kellene megállapítani. Ezt a kistermet főleg
egészségügyi szolgáltatásra veszik bérbe, rövid időre és csak áramfogyasztás van.
Javaslatom, hogy 2016. március 1-től a kisteremben történő egészségügyi szolgáltatók
bérleti díja óránként 100 Ft legyen. Erről szavazzunk.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

27/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek, továbbá egyéb bérleti

díjak felülvizsgálata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Faluházban egészségügyi
szolgáltatásokra igénybe vehető kis terem bérleti díját 2016. március 1. napjától 100 Ft/ óra
összegben állapítja meg.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek, továbbá egyéb bérleti díjak
felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést a 2016. szeptemberi képviselő-testületi ülésen
vitatja meg.

Határidő: 2016. március 1., illetve a szeptemberi képviselő-testületi ülés időpontja
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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7. napirendi pont

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központnál
térítési díjak felülvizsgálata

Szociális rendelet módosítása

A napirendi pont előterjesztője: Papp Zsóka ASZAK vezetője
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Papp Zsóka: Javaslom az előterjesztésben feltüntetett árak mérséklését. A szociális
étkeztetés vonatkozásában az ebéd helyben fogyasztása és elvitele esetén: 581 Ft, házhoz
szállítás esetén: 606 Ft/adag legyen. A kedvezményt 0 – 31.000 Ft között 59 %, 31.001-
100.000 Ft között 51 % és 100.001 Ft-tól 47 %-ra javaslom módosítani. A személyi térítési
díj összegét 738 Ft-ban javaslom meghatározni.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Arra a négy területre, ami idetartozik, az állam nem ad elég normatívát, az
önkormányzatnak 22 millió Ft-tal kell kiegészíteni. Nem szerettünk volna egyikhez sem
hozzányúlni. Jelenleg 60 fő ez a létszám, de ez nőni fog, ne tőlük vegyük el a támogatást.
A jövőben még nehezebb lesz ennek a fenntartása. A bizottság 2 igen szavazattal javasolja
elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
módosítás elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: A szociális rendeletet is módosítani kell. A rendelet 15. §-a és az 5.
és 7. mellékletek változnak, a 6. melléklet megszűnik.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal
egyetért a rendelet módosításával.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
tervezetet 5 igen szavazattal.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ
térítési díjáról az elhangzott módosítás figyelembevételével.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

28/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központnál térítési díjak felülvizsgálata

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a következő intézményi térítési
díjakat javasolja a szociális rendeletben elfogadni:



14

Szociális étkeztetés:

Az ebéd helyben fogyasztása és elvitele esetén: 581.- Ft/adag
Házhoz szállítás esetén: 606.- Ft /adag

Idősek nappali ellátása:

Bent tartózkodás étkezés igénybe vételével: 1601.-Ft/nap

Házi segítségnyújtás: 76.-Ft/óra.

Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza

Személyi térítési díj 738.-Ft

Szociális étkeztetés:

Jövedelem (Ft) Kedvezmény (%) Személyi térítési díj (ÁFA-s)
helyben v. elvitel kiszállítás

0 - 31.000 59 305 335
31.001 – 100.000 51 360 390

100.000-től 47 390 420

Kiszállítás díja: 25.-Ft + Áfa =32.-Ft

Idősek nappali ellátása:

Személyi térítési díj: 2033.-Ft

Jövedelem (Ft) Kedvezmény (%) Személyi térítési díj (Áfa-s)
0 – 70.000 85 310 Ft

70.001 – 90.000 65 705 Ft
90.001 – 150.000 60 805 Ft
150.001-től - 2.035 Ft

Határidő: 2016. március 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról.

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2016. (II.29.) önkormányzati rendelete

a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli
és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a
45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3)
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés g) pontjában, a 134/E. §-ában, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 148. § (5)
bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket
rendeli el:

1. §

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli és természetbeni
támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi
térítési díjáról szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) Az önkormányzat a felnőtt szociális alapszolgáltatás keretében az intézményi
térítési díjakat a Szt. 116. § (3) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak
szerint állapítja meg:

a) szociális étkeztetés díja helyben fogyasztás vagy elvitel esetén 581,- Ft/adag +
ÁFA

b) szociális étkeztetés térítési díja kiszállítással 606,- Ft/adag + ÁFA.

(2) A szociális étkeztetésnél az intézményi térítési díjból biztosított kedvezmény mértékét
az 5. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a szociális ellátás keretében az intézményi térítési díjakat az Sztv.
115. § (1) bekezdése alapján számítottan, ÁFA nélkül az alábbiak szerint állapítja
meg:

a) Idősek Klubjában munkanapon 1.601,- Ft/nap + ÁFA
b) Étkeztetés igénybevétele nélkül az Idősek Klubjában az ellátás térítésmentes.

(4) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 76,- Ft/óra + ÁFA .

(5) A házi segítségnyújtás intézményi térítési díjából a biztosított kedvezmény a
rászorultak részére 100%.”

2. §

A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § (1) Az Idősek Klubjának intézményi térítési díjából biztosított kedvezmény mértékét
a 6. melléklet tartalmazza.”
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3. §

A Rendelet 5. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép.

4. §

A Rendelet 6. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép.

4. §

(1) Ez a rendelet 2016. március 1-jén lép hatályba és 2016. március 2-án hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 7. melléklete.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                     jegyző

1. melléklet az 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Szociális étkeztetés:

Díjkategória
(Ft)

A szociális étkeztetésnél a személyi
térítési díj számításának kedvezménye

(%)
0 – 31.000 59

31.001-100.000 51
100.001 fölött 47

2. melléklet az 5/2016. (II.29.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Díjkategória
(Ft)

Az Idősek Klubjában biztosított ellátás
személyi térítési díj számításának

kedvezménye
(%)

0 – 70.000 85
70.001 – 90.000 65
90.001 – 150.000 60

150.001 fölött -
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8. napirendi pont

ÉRV Zrt. 2015. évi közműhasználati díj terhére
felújítási munkához hozzájárulás

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

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

Bíró Ferenc: Önálló képviselői indítványként az ÉRV Zrt.-vel egyeztetve javaslom, hogy
az általuk javasolt csőszigetelés helyett a tónál, a rossz állapotban lévő nyomásfokozó
gépház felújítására kerüljön sor. Ezt a javaslatot már a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság ülésén is elmondtam, és ezt fogadta el a bizottság.

Vámos Istvánné dr.: Utána kellene járni, a 2014-2015 évi használati díj terhére el nem
végzett munkákkal mi lett és a fel nem használt pénzekkel mi lesz.

Bíró Ferenc: Elszámolást kell kérni pontosan hol állunk a használati díjjal kapcsolatos
munkák elvégzésével, felhasználásával.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az ÉRV Zrt a tónál lévő
nyomásfokozó gépház felújítását végezze el a használati díj terhére.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

29/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: ÉRV Zrt. 2015. évi közműhasználati díj terhére felújítási munkához hozzájárulás

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az ÉRV Zrt. a
2015. évi közműhasználati díj terhére a tónál lévő gépház felújítását végezze el.

Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9. napirendi pont

TOP-os pályázatok előkészítése

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

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

Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztésben leírt pályázat mindegyikében részt szeretnénk
venni. Az előkészítési munka elkezdődött az egészségügyi alapellátásra és az óvoda
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fejlesztésére vonatkozóan. A turisztikai projekt megvalósítása érdekében találtunk egy
tájtervezőt, aki a jövő héten meg tudná nézni a tó környékét. Berkes Csilla küldött
referenciákat is. A pályázat keretein belül szeretném a tópart rehabilitációját, a tóból az
iszapot, amilyen mélyen be tud nyúlni a gép, kikotorni, a tó széléről a veszélyes
hulladékokat kiemelni, a régi házakat elbontani. Amennyiben kártérítési összeg merülne
fel, annak a kifizetését is a pályázati pénzből szeretném megvalósítani. Megvalósítható
lenne a WC felújítása és további illemhelyek telepítése. A pályázaton belül
megvalósulhatna a forrás parkszerűvé alakítása, lehetne ott piknikezni, pihenőhelyeket
kialakítani. A lebontásra kerülő helyek felszabadulása után környezetbe illő horgász
beállókat szeretnék kialakítani, tető lenne felette és le tudnának ülni a családok. Szeretnénk
a parton hulladékgyűjtőket is elhelyezni. A strand területén lévő elsüllyedt csónak
kiemelése nagyon fontos lenne. Az egész tó kotrása milliárdos összeg lenne. Most 250
millió Ft-ra szeretnénk pályázni. Az utat is jó lenne rendbe tenni vagy a csúszást
megakadályozni. A fakitermelőket kizárnánk innen, a Horgász útról közelítsék meg az
erdőt.

Bíró Ferenc: Súlykorlátozó táblát kell kirakni.

Vámos Istvánné dr.: A tulajdonosnak megengedni az átjárást, a fakitermelőknek nem. A
bal oldali rész magántulajdon, a jobb oldali az önkormányzaté. A mostani hulladék lerakó
helyére jó lenne 2 x 2 személyes faházakat felépíteni, azon vendég horgászok részére, akik
családjukkal szeretnének lejönni. Úgy néz ki, Nádasd völgyében csak mi tudunk pályázni,
mert a többi település olyan célokat jelölt meg, amik nem felelnek meg a kiírásoknak. A
kerékpár utat nem tudjuk megvalósítani, mert az országban összesen 72 km kerékpárút
épülhet, a mienk 40 km. A tervezőknél szerettem volna elérni, hogy csak akkor tudunk
fizetni, ha nyer a pályázatunk, de addig is legyenek segítségünkre. Bakó Balázs, aki az
óvoda terveit felvázolta nem fog így dolgozni, ezért a menedzsmentnek kell tervezőt
keresni. Az egészségügyi központot Viszoki Csaba tervezte, ő tervezete az idősek otthonát
és az egészségügyi központot Járdánházán, nagyon szép munkái vannak. Ezen pályázatok
beadásáról kellene dönteni. A képviselő-testület felhatalmazása szükséges a polgármester
részére a pályázatok benyújtására, valamint a megállapodás és megbízási szerződések
aláírására.

Tengely László: A tói pályázattal kapcsolatban meg kellene próbálni a biológiai
iszaptisztítást.

Vámos Istvánné dr.: Erről már készült egy tanulmányterv, de sose volt rá kiírva pályázat
és 2 milliárd Ft-nyi összeg lenne.

Bíró Ferenc: Az iszaptalanításnak nagyon magas a költség oldala. Vannak más
megoldások, mint pl. Maconkán, hogy nem egyszerre történik az iszaptalanítás, hanem
iszapszivattyúval oldják ezt meg. Ezt folyamatosan lehet csinálni, ennek a költségeit,
lehetőségeit fel kell mérni.

Dulai Roland: Megvenni az iszapszivattyút vagy bérelni?

Bíró Ferenc: Meg kellene venni, ez olyan munka, amit 3-4 évig kell csinálni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a TOP-os pályázatokról.
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A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

30/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Arló Nagyközség TOP-os pályázati lehetőségeiről szóló döntés

Arló Nagyközség Önkormányzata a fenti tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta
és elhatározta, hogy indulni kíván a Területi Operatív Program pályázati megvalósításáért
az alábbi témákban:

1. TOP-1.4.1.15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást
segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

2. TOP-3.2.1 Önkormányzati tulajdonú épületek energia-korszerűsítése

3. TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

4. TOP-1. 2. 1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati dokumentáció
elkészítéséhez és benyújtásához szükséges   intézkedéseket tegye meg, ill. amennyiben
szükséges az előkészítésre vonatkozó megbízási szerződéseket írja alá.

Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester

10. napirendi pont

Polgármester szabadságának ütemezése

A napirendi pont előterjesztője:
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Vámos Istvánné dr.: Március 8 és 11. között 4 nap szabadságra fogok menni.
Kérem, szavazzunk a polgármester szabadságának ütemezéséről.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

31/2016. (II.26.) határozat

Tárgy: Polgármester 2016. évi fizetett szabadságának ütemezése

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr. polgármester
2016. évi szabadságolási ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:



20

Kezdete (év.hó.nap) Vége (év.hó.nap) Munkanapok száma
2016. III. 8. 2016. III. 11. 4
2016. V. 17. 2016. V. 20. 4

2016. VII. 11. 2016. VII. 22. 10
2016. VIII. 15. 2016. VIII. 19. 5
2016. IX. 19. 2016. IX. 23. 5
2016. X. 10. 2016. X. 12. 3

2016. XII. 19. 2016. XII. 29. 8

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

11. napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Tájékoztató a 25-ös főközlekedési út fejlesztéséről

Vámos Istvánné dr.: A 25-ös főközlekedési út melletti települések önkormányzatai
részére volt egy tervelőkészítő egyeztetés, a Bátonyterenye és Ózd közötti 2 x 2 sávos út
vagy gyorsforgalmi út lehetséges nyomvonaláról. Azt vizsgálják, hogy a terepviszonyok
figyelembevételével hol legyen megvalósítva és milyen módon. 1992-ben volt egy ígéret,
erre tervezési koncepció is készült. Az egyik nyomvonal úgy néz ki, hogy
Bükkszenterzsébet-Szentdomonkos-Borsodnádasd útvonalon, Borsodnádasdon a
villanytelepnél jönne át, de nem alagúton keresztül. Járdánházát követően Arlóban a Sutoly
tetőn át menne Hangony felé és onnan Ózdra. Bekötő utakat vagy körforgalmat építenének,
ahol le lehet térni a települések felé. Borsodnádasd-Járdánháza-Arló viszonylatában egy
felhajtási hely lenne. Borsodnádasd körzetében a meglévő vadállomány nagyon sérülne, ha
ezen az útvonalon valósítanák meg. A Bükki Nemzeti Park képviselője úgy gondolja, ez
jelentős magánterületet is érint, az önkormányzatokon kívül a tulajdonosokkal is egyeztetni
kell. Másik megoldás, a 25-ös főút keleti oldalán lévő nyomvonal Bekölce felőli része. Ezt
nagyon meg kell gondolni, mert valamikor bányajáratok voltak itt, a bányákat bezárták, és
amikor a somsályi bánya bezárt a lyukak kitömése befejeződött. Borsodnádasdnál nem
voltak lezárva az üregek, e felől nem szabad utat tervezni. Én is azt javasoltam többek
között, hogy Szlovákia irányába készítsék, mert ott már megy a határ másik oldalán egy
ilyen sáv.

Tengely László: Ha a 2 x2 sávos út megvalósításáról letennénk és megmaradna a gyorsítói
szakasz, akkor az hamar ki fogja nőni magát. A forgalom egy része át fog terelődni a
településekre és sokkal nagyobb lesz a forgalom.

Vámos Istvánné dr.: Településenként fognak egyeztetni, szeptember 30-ig kell elkészíteni
a terveket.

b) Tájékoztató a csatorna beruházásról

Vámos Istvánné dr.: A csatorna beruházásról: két héttel ezelőtt a NFP beadta a
pályázatot, a konzorciumi szerződést megkötötték, az a fő kérdés, hogy mikor adja be a
nevünkben a beruházás iránti kérelmet. Azt már tudjuk, nem kell pályázatot írni, csak egy
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támogatási kérelmet fognak benyújtani, illetve megkaptuk a támogatási szerződést, amely
alá van írva a mi nevünkben. 1 milliárd 500 millió Ft-os támogatást megállapítottak, de a
korábbi költségvetés 1 milliárd 900 millió Ft-ról szólt, kérdeztem hol a hiányzó összeg?
102 millió Ft-os összeg még volt a támogatási szerződésben, az volt az egyeztetés
eredménye a tervezéskor. Az a választ kaptam, hogy 1 milliárd 500 millió Ft körüli
összegre mentek be az engedélyeztetési tervek, de módosították a terveket és ott egészült ki
1 milliárd 900 millió Ft-ra. Attól, hogy megkaptuk a támogatást a munka nem kezdődhet
meg, mert nem használhatjuk fel, amíg a kivitelezési engedélyezési tervek meg nem
lesznek, annak szeptember 30 a határideje, az engedélyes tervet még be kell benyújtani.
2017. december 31. a beruházás megvalósításának határideje.

Bíró Ferenc: Ebben az évben el kell kezdeni, ha 2017. december 31-ig be kell fejezni.
Kiviteli tervek nélkül nem tudják a költségeket sem. Kéttípusú terv van, engedélyezési terv
és kivitelezési terv. A kiviteli terv után van költségvetés. Megcsinálják a kiviteli terveket,
nagyon részletes terveket csinálnak, addig csak költségbecslés van, utána
költségszámítással mondják, meg mi mennyibe kerül.

c) Zombori út 27-29. társasházban vízóra felszerelése

Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV Zrt megvizsgálta a Zombori út 27-29. vízellátást biztosító
berendezés helyzetét és azt állapította meg, hogy 2 lakásban a főmérő – almérő órák
kapcsolatban vannak egymással. A két lakásba, a fsz. 3. és I. emelet 3. elkülönített vízmérő
órát kell kialakítani.

Klisóczkiné Papp Andrea: Ennek a kialakítása 100.000 Ft kb.

Bíró Ferenc: Az átépítést nem fogják megcsinálni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy ezt a munkát elvégeztetjük.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

32/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Zombori út 27-29. sz. vízóra felszerelése

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Zombori út 27-29. szám alatti
társasházban a Zombori út 27. fsz. 3. és 1/3. lakásokban elkülönített mellék vízmérő órák
kialakításával és felszerelésével egyetért. A munkálatok elvégzésére 100.000 Ft-ot biztosít
a 2016. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

d) Árajánlat térfigyelő kamera felszerelésére

Vámos Istvánné dr.: Ismerteti az Indernet Biztonságtechnikai Kft térfigyelő
kamerarendszer kiépítésére vonatkozó árajánlatát.
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Tengely László: Inkább a rendőrségi térfigyelő kamerákat kellene előnyben részesíteni és
pályázni rá. Nincs értelme a falu két végére feltenni a térfigyelő kamerát, nekünk nem a
forgalmat kell nézni.

Bíró Ferenc: Az áramellátásért az ÉMÁSZ-nak még pluszba fizetni kell és az oszlopok
használatáért is.

e) Táncsics telepen járdalapok lerakása

Vámos Istvánné dr.: 10 aláírással érkezett a Táncsics telepen lakóktól kérelem
járdaépítésre. Olyan állapotban van a járda, hogy nem lehet már rajta közlekedni.

Balázsné Király Rita: Én is kaptam ezzel kapcsolatban telefonon bejelentést.

Vámos Istvánné dr.: Javaslom, hogy egy sor járdalap lehelyezésére kerüljön sor. Kérem,
szavazzunk erről.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

33/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Táncsics úti járda felújítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a lakosság
kérésére egy sor járdalap kerüljön lerakásra a Táncsics telepen.

Határidő: 2016. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

e) dr. Kismarczi Gergely kérelme iparűzési adó eltörlésével kapcsolatos kérelme

Vámos Istvánné dr.: dr. Kismarczi Gergely azzal a kéréssel fordult a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság, valamint a képviselő-testület felé, hogy az alapellátó
vállalkozók számára a helyi iparűzési adót engedjük el. A telephelye Arlóban van.

Papp Zsóka: Az itt dolgozó orvosoknak adjuk a helyiséget és fizetjük a rezsit, nem
javaslom az iparűzési adó elengedését.

Vámos Istvánné dr.: Az iparűzési adót meg kell osztani a telephely és a székhely között.
A telephelye itt van, ide fizet 254.500 Ft-ot, ennek az eltörlését kéri. Itt semmilyen
tevékenységet nem folytat. A mi orvosaink éves szinten 1.057.400 Ft iparűzési adót
fizetnek be. Az itt gyógyítóknak a rendelő ingyenes, de mindenhol máshol is ingyenes. A
rezsit az önkormányzat fizeti, mely 4 millió Ft. Mi az 1 millió Ft-ért cserébe 4 millió Ft-ot
adunk. Csak gázfűtésre 1.161.561 Ft-ot fizetünk, a patika ÉMÁSZ számlája 60-70 ezer Ft
havonta.

Bíró Ferenc: 2017-től módosíthatjuk úgy a rendeletet, hogy nem kell iparűzési adót
fizetni, hanem mindenki fizesse ki a rendelő rezsi költségét. Nem támogatom az iparűzési
adó elengedését.
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy az önkormányzat az alapellátó
vállalkozók számára nem biztosítja az iparűzési adó alóli mentességet.

A képviselő-testület 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

34/2016. (II.26.) határozat
Tárgy: Iparűzési adóval kapcsolatos kérelem

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta dr. Kismarczi Gergely
háziorvos, ügyvezető kérelmét, mely az alapellátó vállalkozók számára helyi iparűzési adó
alóli mentességre irányul.

A Képviselő-testület a kérelmet elutasította, mert a településen valamennyi egészségügyi
vállalkozás az önkormányzat által ingyenesen biztosított rendelőkben, helyiségekben
működik, melyek költségeit szintén átvállalja az önkormányzat.

Határidő: 2016. február 29.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A Közútkezelő Vállalat a patak alsó részét elkezdte tisztítani, így
remélhetőleg nem lesz árvíz. A beszakadt részt megpróbálják alátámasztani.

Klisóczkiné Papp Andrea: Balogh Edina képviselő asszony ismét szerepel a
köztartozásmentes adózói adatbázisban, igazolást is hozott a NAV-tól.

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


