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Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Javaslom, hogy 5. napirendként
tárgyaljuk az Indítványok, javaslatok, egyebek, 6. napirendi pontként az Arlói Turisztikai
és Közösségi Kft. 2015. évi beszámolóját és új napirendként az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. tőkeemelését, zárt ülésen. Kérem, szavazzunk a napirend elfogadásáról.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) 2015. évi költségvetési zárszámadás
2) Éves ellenőrzési jelentés
3) Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról
4) Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szünidei étkeztetés nyersanyagnorma

emelésére tett javaslat
5) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat
b) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015. évi beszámolójának

jóváhagyása
c) ÉRV ZRt-vel kapcsolatos határozatok visszavonása
d) Drón által készített légi felvételek
e) Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérése
f) Értesítés törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról

6) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi beszámolója
7) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tőkeemelése

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirendi pont

2015. évi költségvetési zárszámadás

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

Vámos Istvánné dr.: A költségvetési zárszámadás adatai azt tanúsítják, hogy a 2015. évi
költségvetés végrehajtása teljes mértékben a törvényeknek és a helyi rendeletnek
megfelelően történt. A teljesítések 85-95 % között teljesültek, ezen kívül
vagyongyarapodás történt, az önkormányzat több vagyonhoz jutott, ami az EU-s
pályázatoknak és a START munkaprogramnak köszönhető. Az önkormányzat pályázott a
forrás-kiegészítő támogatásra, mert némi forráshiány évvégére keletkezett. 52,5 millió Ft
költségvetési hiányt terveztünk be, de végül 6 millió Ft-ot kaptunk kiegészítő
támogatásként. Megpróbált az önkormányzat úgy gazdálkodni, hogy a hiányzó összegeket
pótolja, ez úgy történt, hogy a kiadásokat csökkentettük és némi többletbevételre is szert
tettünk. A pénzkészletünk december 31-én 67 millió Ft volt, veszteség nem keletkezett. A
2.1 mellékletben és a 2.2 mellékletben elírás történt. A 2.1 melléklet 5. sorában a
működési célú átvett pénzeszközök sorban nem 55.103 E Ft-nak, hanem 55.130 E Ft-nak
kell szerepelni. A 2.2. mellékletben a 3. sorban felhalmozási bevételeknél 174 E Ft összeg
kimaradt. Ezek a változások a főösszeget nem érintik.

Balázsné Király Rita: Az önkormányzat az előző évet 93.334 E Ft helyesbített
maradvánnyal zárta. Jól gazdálkodott az önkormányzat, de ha nem lettek volna
pályázatok és támogatások, akkor ilyen pozitívummal nem tudott volna zárni. Mindegyik
pályázati lehetőséget meg kell ragadni, ha Arló előrehaladását hozza. Az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Papp Zsóka: Indokolatlanul nem költekezett sem az önkormányzat, sem az intézmények.
A pályázatoknak köszönhető vagyonnövekedés történt. Részletes, áttekinthető az anyag,
takarékos gazdálkodás folyt az elmúlt évben is. 2015. december 31-én a hitelállomány
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„0” Ft, nem történt kezességvállalás, az önkormányzat vagyoneszközei 4 %-kal nőttek az
előző évhez képest és a tárgyi eszközök állománya is növekedést mutat. A
pénzmaradvány a következő évi költségvetésbe fog bekerülni. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Jegyző asszonynak köszönet az anyag összeállításáért és a sok
munkáért.
Kérem, szavazzunk a zárszámadás elfogadásáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan a következő
rendeletet alkotja:

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Képviselő-testületének

7/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetési zárszámadásról

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.31.) 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 a 2015. évi költségvetési zárszámadásáról (a
továbbiakban: zárszámadás) a következőket rendeli el:

1. §
(1) Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 002 538 E Ft Költségvetési bevétellel
909 204 E Ft Költségvetési kiadással
93 334 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati
szinten az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 1.2., 1.3., 1.4. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások
mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el.

2. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők
szerint fogadja el:
a) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja
jóvá.



4

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az
önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását
az 5. melléklet szerint fogadja el.
c) Az önkormányzat, polgármesteri  hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak
teljesítését a 6., 7. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
d) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.,
mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
e) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9.
mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §
(1) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek
teljesítését biztosítsa, illetve figyelemmel kíséri.
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési
maradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §
Az önkormányzat jegyzője a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési
maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet
kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíti.

5. §
(1) Ez a rendelet 2016. május 31-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 8/2015.(V.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi
költségvetési szárszámadásáról.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

2. napirendi pont

Éves ellenőrzési jelentés

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

Vámos Istvánné dr.: 2015-ben még az Ózd Kistérség Többcélú Társulás végezte az
ellenőrzést, 2016-tól a GY & GY Perfekt Audit Kft-nek adtunk át a belső ellenőrzést. A
jelentés alapján nagyobb hibák feltárására nem került sor.

Balázsné Király Rita: Az ellenőrzés megvizsgálta többek között a házi pénztárt, a
pénzkezelést, a pályázati pénzeszközök felhasználását, a civil szervezetek támogatását, és
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását is. Az ellenőrök nem fogalmaztak
meg olyan kritikát és problémát, mely olyan súlyos lenne, ami említésre méltó, talán 1-2
aláírás vagy pecsét hiányzott, de ez bárkivel előfordul, aki dolgozik. Az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja az éves ellenőrzési jelentés
elfogadását.



5

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság egyhangú 5 igen szavazattal
javasolja az előterjesztés elfogadását.

Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen beszélgettünk arról, hogy a Győrffi Dezső
könyvvizsgáló által vezetett cég fogja a jövőben az ellenőrzést elvégezni, milyen
területeket fog érinteni.

Vámos Istvánné dr.: Többek között a közfoglalkoztatással kapcsolatos problémákat is
megvizsgáltatjuk, hogy újabb területek kerüljenek megvizsgálásra, és hogy nyugodtak
lehessünk a működésben.
Kérem, szavazzunk az éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról.

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

70/2016. (V. 27.) határozat

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés a 2015. évről

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az „Éves ellenőrzési jelentés Arló
Község Önkormányzatánál végzett 2015. évi belső ellenőrzés tapasztalatairól” szóló éves
ellenőrzési jelentést elfogadja.

Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

3. napirendi pont

Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelemmel
kapcsolatos munkáról

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Papp Zsóka intézményvezető

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Papp Zsóka: Az anyag 4. oldalán szereplő táblázatban a létszám adatoknál történt elírás,
a javított táblázatot mindenki megkapta.

Balázsné Király Rita: A gyermekvédelmi kedvezmények, a különböző támogatási
formák meg vannak jelölve az anyagban. 2015-ben 12 millió Ft értékben kaptak a
rászorulók természetbeni támogatást. Ha a lakosság össz számát nézzük, minden 4.
gyerek kapott kedvezményt a településen. Az óvodáztatási támogatás I. félévben volt, a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban, és az Arany János
Tehetséggondozó Programban is részt vettek a fiatalok. A nyári gyermekétkeztetés 2015-
ben 900 főt érintett, ettől az évtől kötelező a szünidei étkeztetés. A veszélyeztetettségi
tényezőknél mindegyik romló tendenciát mutat. Sajnos a felnőttek és a gyerekek
tisztaságával egyre több probléma van. Ennyi támogatás mellett, miért nem látunk
előrelépést, mindent megpróbálunk megtenni, segítjük ezeket az embereket és nincs
pozitív előrelépés. Az iskolában nagyon magas az igazolt hiányzások száma, 300-350 órát
igazoltan hiányoznak a gyerekek, ennek következménye lehet az iskoláztatási támogatás
felfüggesztése és a közmunkaprogramban sem vehetnek részt a szülők. Kiemelten fontos
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a jó kapcsolat az ASZAK munkatársaival és nagy segítség az iskola számára, hogy közös
megbeszélést tartunk azon tanulókkal és szüleikkel, akikkel probléma van. Magántanuló
lett egy 6. osztályos fiú, mert apa lett. További probléma, hogy 15-16 éveseket nem lehet
a második osztályos gyerekekhez betenni. Szomorú, hogy 14 éves lányok teherbe esnek.
A védőnői beszámolóból kiragadott adat: 2014-ben 9 kiskorú, 2015-ben 20 kiskorú lett
terhes. Ez nagyon aggályos, gyereknek gyereke születik. Nagyon alapos a beszámoló,
minden területre kiterjed. Az esetszámokból látható, hogy nagyon nehéz feladata van az
ASZAK munkatársainak. Január 1-től történt volna módszertani szervezeti váltás, mert a
járás is belépett. Részt vettem a jelzőrendszeri konferencián és ott mondták, hogy kérik a
türelmünket, mert nem történt meg sikeresen az átadás-átvétel. Hamarabb hozzák létre a
törvényt, mint ahogy feláll a szervezet, a létrehozandó intézmény szervezete és működése
nincs pontosan meghatározva. Év végére sikerül-e úgy felállni az intézménynek, hogy
megfelelően tudjon működni? Köszönöm az ASZAK munkatársainak a munkát. Az
Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
beszámolót.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén az egyik bizottsági tag
javasolta, hogy érdemes lenne elküldeni ezt az anyagot az országgyűlési képviselőnek,
ebből lehetne kiolvasni mi mennyibe kerül és mit kapunk ezért cserébe? Jövőre még
emelkedik a gyermekétkeztetésre szánt pénz. A Máltai Szeretetszolgálat megkeresett és
kérdezte mi a legfőbb probléma a településen. Azt válaszoltam, hogy a szülői
felelőtlenség, a szülők elhanyagolják a gyerekeket, ez a legfőbb gond. Az új kocsma
megnyitása újabb problémát vet föl. A gyerekek késő este kószálnak az utcán, mert az
anyjuk és az apjuk a kocsmában van, a Dózsa György úti közmunkások már fél 2-kor
söröznek a kocsmában. Jó lenne a nyitvatartási idejét szűkíteni. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az előterjesztés elfogadását.

Bíró Ferenc: A veszélyeztetettségi tényezőkkel kapcsolatban: látható, milyen pénzeket
költünk étkeztetésre, ezért az éhezést elfogadhatatlan dolognak tartom, emellett miért
éheznek a gyerekek? Tavaly már 20 fiatalkorú lett terhes a településen, itt a tendencia a
lényeg. A település szeretne ez ellen tenni, de a társszervek azt mondják, hogy a 13 éves
anyát vissza kell helyezni a családba. Legnagyobb probléma a gyámhivatal, úgy
gondolják, mi nem tudjuk mi a jó a fiatal anyának, nem tudom miért ilyen a hozzáállásuk?
Le van írva milyen lakáskörülmények között élnek emberek, ezért ők is felelősek. A
Táncsics telepen megvásároltak egy 10 gyermekes családnak egy olyan házat, amiben
idős ember lakott, aki tökéletesen karbantartotta a házat. Most ki kell menni megnézni
milyen állapotban van, teljesen tönkretették. Ne mindig másba keressük a hibát. Az a
problémám, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatot nem képviseli senki, egyetlen testületi
ülésen sem látom őket.

Papp Zsóka: Az óvoda vezetője kérte, hamarabb szállítsuk ki az óvodába a reggelit, mert
a gyerekek éhesek.

Pozsár Istvánné: Valóban, reggel már nagyon éhesek a gyerekek, nem vacsoráznak, és
reggeli nélkül jönnek el az óvodába. Az uzsonnát már szétdobálják. Hétfőn megkérdezzük
a gyerekeket, hogy a hétvégén mit főztek otthon, azt mondják, hogy levest és semmi
mást.

Tengely László: Ez a beszámoló kerüljön az országgyűlési képviselőhöz, a
minisztériumba, ahol ezt elolvassák. Az országban sok ilyen hely van és szintén ilyen
gondokkal, problémákkal küzdenek. Az emberek nem tesznek meg mindent azért, hogy a
dolgok megváltozzanak. Kútba dobott pénz, amit kifizetünk.
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Dulai Roland: Jászberényben egy kávézó minden nap különböző időpontokban van
nyitva. Megkérdeztem, hogy miét van ez. Azt a választ kaptam, hogy az önkormányzat
úgy határozott, nem egyenlő idősávban lehetnek nyitva. A legtöbb napon 8 óráig vannak
nyitva. Éhezés Arlóban nincs, sem az óvodába, sem az iskolába és a családoknál sem.

Klisóczkiné Papp Andrea: Ezt az előterjesztést a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
tárgyalta és elfogadta a beszámolót.

Bíró Ferenc: Fontos, hogy ezt megtárgyalták, miért nem mondják el az elképzeléseket?
Az önkormányzat testületi ülésein nem képviseltetik magukat. Az elnököt mióta
megválasztották, nem láttam testületi ülésen.

Vámos Istvánné dr.: A Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén az egyik hozzászóló
úgy fejezte ki magát, hogy szégyelli, hogy ilyen dolgok fordulnak elő és elismerte az
ASZAK erőfeszítéseit. Ha nem mennek be ebédelni a gyerekek, akkor behozzák őket.
Arlóban nem létezhet éhezés, ha igen, akkor az a szülői magatartásnak köszönhető. A
gyerekjóléti rendszer nem olyan, mint kellene. Szinte minden második szülőt fel lehetne
jelenteni kiskorú veszélyeztetettsége miatt. Látjuk, hogy nem gondoskodnak a
gyerekekről, egyszer kellene precedenst teremteni. Megint felmerül a 13 éves anya esete,
hiába akar az önkormányzat, a családsegítő segíteni, az lenne a célra vezető megoldás, ha
a gyámhivatal munkatársai nem érzelmi, hanem szakmai alapon döntenének. Nem látják,
mi folyik itt és ellenünk döntenek. Sokkal célravezetőbb megoldás lett volna, ha
intézményi keretek között lettek volna. Ebben az esetben a kiskorú apa és a gyermek
között nincs meg a 16 év korkülönbség, nem tehet apai elismerő nyilatkozatot, 16 éves
kora után is csak szülői hozzájárulással teheti meg. Az önkormányzat és az állam nyakán
kell élniük. Gyerekpárti vagyok, de nem annak, hogy a gyereknek legyen gyereke. Én
nem helyezném vissza a családba, aki ilyen korában terhes marad. Nagyon magas a
veszélyeztetettség száma, többen többszörösen is veszélyeztetettek. Az alkoholizmus
nagyon jellemző a faluban, a jelzések leggyakrabban az óvodából és az iskolából vagy a
gyámhatóságtól érkeznek. Helyesnek tartom, hogy a Máltai Szeretetszolgálat próbál
valamilyen munkát elvégezni, de ők nem fogják megoldani a mi helyzetünket. A
végrehajtás mindig az önkormányzatra vár. Szigorúbban kell a szülőkkel eljárni, meg kell
tenni a büntető feljelentést, hogy ez a tendencia visszaforduljon. A Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke az, aki megnyitotta a vendéglátó egységet. Egy esetben
bűncselekmény miatt már korlátozták a vendéglátó egysége nyitva tartását. Az
alaptörvényben benne van a vállalkozás szabadsága, a tulajdonos vagy üzemeltető maga
dönti el mikor akar nyitva tartani. Látom az új vendéglátó egységben mennyi ember van.
Elég méltatlan ez a helyzet. Ha lesz kirívó eset, vagy hangos a zene korlátozzuk a nyitva
tartást és csak hétvégén engedjük 10 óráig a nyitva lenni.

Klisóczkiné Papp Andrea: A helyi rendelet azt tartalmazza, hogy 10 óráig lehetnek
nyitva. Ha úgy ítéli meg a képviselő-testület, akkor korábbi időpontot határozunk meg,
ehhez szükséges a rendelet módosítása.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.

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

71/2016. (V. 27.) határozat
Tárgy: Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Polgármesteri Hivatal
Jegyzője és az Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője beszámolóját a
gyermekvédelemmel kapcsolatos 2015. évi munkáról elfogadja.

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a június havi képviselő-testületi
ülésen módosítsuk-e az üzletek nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet?

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

72/2016. (V. 27.) határozat
Tárgy: Üzletek nyitva tartásának rendjéről szóló rendelet módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június havi képviselő-
testületi ülésen módosítani kívánja az üzletek nyitva tartásáról szóló rendeletét.

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

4. napirendi pont

Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szünidei étkeztetés
nyersanyagnorma emelésére tett javaslat

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

Papp Zsóka: A költségigénylésünktől eltérően közel 6 millió Ft-tal több támogatást
kaptunk, ezért 300 Ft + ÁFA nyersanyag normára teszek javaslatot. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja elfogadását.

Balázsné Király Rita: 2016-ban kötelező feladat a szünidei étkeztetés. Remélhetőleg a
szállítással megoldódik a tavalyi probléma, és mindenki igénybe fogja venni. A két
támogatási forma 30 millió Ft. Emeljük fel a nyersanyagnormát, csak használják ki a
lehetőségeket. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja
az előterjesztés elfogadását.

Klisóczkiné Papp Andrea: A gyermekétkeztetésben a nyersanyagnormát ÁFA nélküli
összegben kell meghatározni.

Papp Zsóka: Megkeresett az egri karitász, hogy rászorult családoknak almát osztanának.
Mondtam, hogy akkor, ha a rászoruló családokat én jelölöm ki és szeretném, ha a
nyugdíjasok kapnák meg, mert itt gyerekeknek almát nem lehet adni, mert eldobálják.

Vámos Istvánné dr.: Vannak olyan gyerekes családok, akiknek a gyermekei nem
általános iskolába járnak és tudjuk, hogy szegények.

Papp Zsóka: 300 adagot ajánlottak fel, és ennyi idős embernek szoktunk csomagot adni.
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Vámos Istvánné dr.: Van 10-15 gyermekes család, ahová adni kellene.

Papp Zsóka: A mi nyilvántartásunkba nincs ilyen család. Étkeztetésben sem tudjuk a
gyerekeknek odaadni az almát, mert eldobálják.

Tengely László: Egyetértek Papp Zsókával. A kötelező étkeztetés már túlzásnak tartom,
minden egyes ilyen intézkedés, ami emberileg jó bizonyos körökben, az ellenkezőjét
váltja ki. Azzal, hogy adok, azzal rosszat teszek. Megszokják a rászorulók, hogy kapnak
és ez nem jó. Akik megérdemelnék, és rászorulnak, háttérben maradnak. Van aki rászorul,
de nem úgy használja fel, ahogy kellene.

Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzati intézményekben dolgozó munkatársak között is
van, aki rászorultabb, mint egy nyugdíjas. Az ő gyerekei soha nem kapnak semmit.

Balogh Edina: Nekem azért szimpatikus a felvetés, mert van egy célcsoport, akik kapnak
és ne mindig ők kapjanak. Kapjon az idősebb korosztály is. Ha egyértelműen a
nyugdíjasoknak adjuk, kevésbé okoz feszültséget.

Dulai Roland: Inkább az időseknek adjuk.

Balázsné Király Rita: Nem eszik a gyerekek az almát, mert az iskolában is kapnak az
iskolagyümölcs akcióban, továbbá tejet és sajtot is kapnak.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az ASZAK szünidei étkeztetés
nyersanyagnorma emelésére tett javaslatáról.

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

73/2016. (V. 27.) határozat
Tárgy: Arlói Szociális Alapszolgáltatási Központ szünidei étkeztetés nyersanyagnorma

emelése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális Alapszolgáltatási
Központban a szünidei gyermekétkeztetésének nyersanyagnormáját 300,-Ft/adag
összegben jóváhagyja.

Határidő: 2016. június 1.
Felelős: Papp Zsóka intézményvezető

5. napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat

Vámos Istvánné dr.: A mai napon megérkezett az értesítés, hogy az egészségügyi
alapellátási pályázatunk jogosultsági vizsgálatát elvégezték, és a pályázatunk megfelel a
pályázatban meghatározott jogosultsági szempontoknak. Korábban úgy döntöttünk, hogy
minden egyes lehetőséget ragadjon meg az önkormányzat a 2013-2020. időszakra az EU-
s pályázatok benyújtását illetően. A következő pályázat az önkormányzati épületek
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energetikai korszerűsítése c. pályázat. Ez magába foglalja az összes iskolaépületet. Ezzel
kapcsolatban a műszaki és gazdasági feladatokat ellátó szervezeteknek meghívásokat
adtam ki. Gyorsan be kell kérni az ajánlatokat.

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

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
pályázat benyújtását és egyetért a műszaki és gazdasági árajánlatok bekérésével.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése c. pályázat benyújtásáról és az árajánlatok bekérésének jóváhagyásáról.

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

74/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázat

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése c. a TOP 3.2.1.-15. kódszámú pályázat benyújtásával és a
műszaki és gazdasági árajánlatok bekérését utólagosan jóváhagyja.

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

b) Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015. évi beszámolójának
jóváhagyása

Vámos Istvánné dr.: A mai napon a kft. ügyvezetője megküldte a felügyelő bizottság és
a könyvvizsgáló jelentését, a beszámoló a valós eredményt tartalmazza. 2.998.000 Ft
mérlegfőösszeggel és -167.000 Ft mérleg szerinti eredménnyel zárt.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal és
1 tartózkodással javasolja a beszámoló elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a 2015. évi
beszámolót és 5 igen szavazattal javasolja elfogadását.

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

75/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015. évi beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte a társaság 2015. évi
éves beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó kiegészítő mellékletet, továbbá a társaság
felügyelő bizottságának és könyvvizsgálójának az éves beszámolóval kapcsolatos
jelentését.
A felügyelő bizottság a jelentésében a tagoknak a 2015. évi számviteli törvény szerinti
beszámolót elfogadásra javasolja.
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A könyvvizsgáló a jelentésében rögzítette, hogy a társaság éves beszámolója megfelel a
jogszabályoknak, megbízható és valós képet ad a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.
Az Önkormányzat tudomásul veszi és elfogadja a felügyelő bizottság és a könyvvizsgáló
jelentésében foglaltakat, figyelemmel a Ptk. 3:120 § (2) bekezdésében és a 3:129 § (1)
bekezdésében rögzítettekre.
Az Önkormányzat a társaság 2015. évi számviteli törvény szerinti beszámolóját

o 2.998 E Ft mérlegfőösszeggel és
o mínusz 167 E Ft mérleg szerinti eredménnyel

jóváhagyja.
Hozzájárul, hogy a mérleg szerinti veszteséget a társaság eredmény tartalékba helyezze el.
Felhatalmazza a Kft. ügyvezetőjét arra, hogy a 2015. évi beszámolót közzététel céljából
az Igazságügyi Minisztérium szervezeti egységeként működő Céginformációs és
Elektronikus Cégeljárás Közreműködő Szolgálathoz nyújtsa be.
Jelen határozat a Ptk. 3:109 § (2) bekezdésében foglaltakon alapul.

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

c) ÉRV ZRt-vel kapcsolatos határozatok visszavonása

Vámos Istvánné dr.: Korábban volt a döntés az ÉRV ZRt. társasági részesedés
értékesítéséről, a Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel kötendő megbízási
keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalásról, az alapszabály módosításáról,
létesítő okirat módosításáról a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. esetében, a Társaság és tagjai
között megkötésre javasolt Megbízási Keretszerződés taggyűlési jóváhagyására
vonatkozó mandátum kiadásáról. Ezen határozatok visszavonását kéri az ÉRV ZRt.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja a határozatok visszavonását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
korábbi határozatok visszavonását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Társasági részesedés értékesítésére vonatkozó
határozat visszavonásáról.

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

76/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Társasági részesedés értékesítésére vonatkozó 139/2015. (XII.18.) határozat

visszavonása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Társasági részesedés
megvásárlásának engedélyezése tárgyú 139/2015. (XII.18.) határozatát visszavonja.

Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel
kötendő Megbízási Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonásáról.

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

77/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Társaság és a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft-vel kötendő Megbízási

Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló 141/2015. (XII.18.)
határozat visszavonása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság és a Nyugat-Nógrád
Vízmű Kft-vel kötendő Megbízási Keretszerződésre vonatkozó kötelezettségvállalásról
szóló 141/2015. (XII.18.) határozatát visszavonja.

Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az alapszabály módosításának visszavonásáról.

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

78/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Alapszabály módosításáról szóló 142/2015. (XII.18.) határozat visszavonása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alapszabály módosításáról szóló
142/2015. (XII.18.) határozatát visszavonja.

Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Létesítő Okirat módosítás visszavonásáról a
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. esetében.

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

79/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Létesítő Okirat módosításáról szóló 138/2015. (XII.18.) határozat visszavonása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Létesítő Okirat módosítása a
Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. esetében tárgyú 138/2015. (XII.18.) határozatát visszavonja.

Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a Társaság és a tagjai között megkötésre
javasolt Megbízási Keretszerződés taggyűlési jóváhagyására vonatkozó mandátum
kiadásának visszavonásáról.

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

80/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: A Társaság és a tagjai között megkötésre javasolt Megbízási Keretszerződés

taggyűlési jóváhagyására vonatkozó mandátum kiadásáról szóló 140/2015.
(XII.18.) határozat visszavonása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság és a tagjai között
megkötésre javasolt Megbízási Keretszerződés taggyűlési jóváhagyására vonatkozó
mandátum kiadásáról szóló 140/2015. (XII.18.) határozatát visszavonja.

Határidő: 2016. május 27.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

d) Drón által készített légi felvételek

Vámos Istvánné dr.: Ajánlatot kaptam a településünkön lévő két temető drón által
készített légi felvételére, 2x15 db légi fotó esetében 60.000 Ft-ba, 2x20 db légi fotó
esetében pedig 70.000 Ft-ba kerülne. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság és a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén elhangzott, hogy mások is foglalkoznak
légi fotók készítésével.

Balogh Edina: Beszéltem a fiatalemberrel, aki felajánlotta ebben a segítségét. Már
vannak felvételei a településről, amit meg tud mutatni. Gyepes völgyben volt, amikor
sajnos eltűnt a drónja, ezt szeretné most pótolni. Nem kér ellentételezést, számíthatunk rá.

Dulai Roland: Az egyik egri ismerősöm rendelkezik repülővel, mihelyt lehetősége lesz
séta repülni ő fog díjmentesen képsorozatot készíteni a településről. A minőségét nem
ismerem. Megígérte, ha az időjárás engedi, elkészíti a felvételeket.

Papp Zsóka: A bizottsági ülésen arról volt szó, hogy várjuk meg ezen árajánlatokat és
utána döntsünk, amennyiben nem érkeznek ajánlatok, akkor a 2x15 db légi fotót rendeljük
meg.

Bíró Ferenc: A temető feltérképezésére mindenképpen szükség van. Ha a településről
lesznek légi felvételek, annak örülünk. Mindkettőt támogatom. A probléma megoldásához
javaslom a 2x15 db felvétel megrendelését 60.000 Ft összegben.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az elhangzottak elfogadásáról.

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

81/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Arló település temetőiről légi fotó készítése
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a településen
lévő temetőkről és a településről légi fotó készüljön.
Amennyiben 2016. július 31-ig nem készül el az ingyenes fotó, úgy Rutkovszky Tibor
egyéni vállalkozótól drón által készített 2x15 db légi fotó készítése megrendelésre kerül,
60.000 Ft összegben.

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

e) Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület kérése

Vámos Istvánné dr.: Az Országos Egyesület A Mosolyért a Miskolci Gyermekklinikára
egy babamelegítős nyitott inkubátor készüléket szeretne elhelyezni, ezért a Borsod
megyei önkormányzatok hozzájárulását kérik. Ennek az értéke 1,5 millió Ft. Állításuk
szerint már többen döntöttek a támogatásról, kisebb összegeket is szívesen fogadnának.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
10.000 Ft támogatást javasolt.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén javasolja a 10.000 Ft
támogatást.

Tengely László: Szeretném visszavonni a bizottsági ülésen tett „igen” szavazatomat, meg
kellett hogy érjen bennem. Nem a gyerekek, hanem a felnőttek tehetnek arról, hogy a
gyerekek odakerülnek.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy 10.000 Ft-tal támogatjuk-e az
Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesületet, annak érdekében, hogy a
Miskolci Gyermekklinikára babamelegítős nyitott inkubátort vásároljanak.

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

82/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10.000 Ft-tal támogatja az Országos
Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesületet a Miskolci Gyermekklinika részére
babamelegítős nyitott inkubátor készülék vásárlása érdekében.

Az Egyesület bankszámla száma: Erste Bank 11600006-00000000-13803339

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

f) Értesítés törvényességi felügyeleti eljárás lezárásáról

Vámos Istvánné dr.: A Kormányhivatal értesítette a képviselő-testületet, hogy a Ságvári
tér elnevezésével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárást lezárta, mert a képviselő-
testület határozott a tér átnevezéséről és a változásokat a címregiszterben átvezette.
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g) Nyilatkozat a migránsok betelepítéséről

Vámos Istvánné dr.: Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke
megkereste az önkormányzatokat, adjanak állásfoglalást arról, hogy az ősszel készülő
népszavazással kapcsolatban támogatják-e a helyi településen a bevándorlók befogadását.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megvitatta a kérést
és úgy döntött, hogy nem szeretne ilyen nyilatkozatban részt venni.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság olyan határozat elfogadását
javasolja, amelyben kinyilvánítja, hogy nem ért egyet a migránsok betelepítésével.

Bíró Ferenc: Ez politikai nyilatkozat, de mi politikusok vagyunk, és nem szeretnénk, ha
Arlóba migránsokat telepítenének. Inkább jelezzük, hogy nem szeretnénk ilyet.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról az állásfoglalásról, hogy Arló
Nagyközség Önkormányzata nem támogatja a településre migránsok betelepítését.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozza:

83/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Nyilatkozat a migránsok betelepítéséről

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Megyei Jogú Városok
Szövetségének felkérésére nyilatkozza, hogy nem támogatja a migránsok betelepítését
Arló településre.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyilatkozatról értesítse a Megyei Jogú
Városok Szövetségének elnökét.

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

Szünet

Vámos Istvánné dr.: Megállapítom, hogy a képviselő-testület ismét határozatképes.

6. napirendi pont

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi beszámolója

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

Vámos Istvánné dr.: A beszámoló a 2015. évi helyzetről szól, amelyről az új ügyvezető
nem tud nyilatkozatot tenni, nem ismeri az adatokat. A személyi változás miatt a
képviselő-testület nekem adott meghatalmazást arra, hogy ügyvivőként a legszükségesebb
feladatokat ellássam. Az előterjesztés az én nevem alatt fut, ugyanis április 20-án
készítették, amennyiben a képviselő-testület elfogadja, már az új ügyvezetőnek kell
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megjelentetni. A beszámoló tartalmát mindenki megismerte, miután közzé kell tenni, a
jövőben bárki megismerheti. A kft. gazdasági társaság, rengeteg adó és számlafizetési
kötelezettsége van. A mérleget a könyvelő a valós adatoknak megfelelően készítette el.

Balázsné Király Rita: Augusztustól nem volt olyan képviselő-testületi ülés, ahol ne
foglalkoztunk volna a kft. helyzetével. Nagyon szomorú, hogy így történt. A beszámolót
tudomásul vesszük, működjön tovább a kft. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
3 igen szavazattal javasolja a 2015. évi beszámoló elfogadását.

Papp Zsóka: Eddig is tudtuk, hogy mínusszal fog zárni a kft., teljesen csőd közeli
állapotba került. Reméljük, támogatással talpra fog állni, ebben az évben még nem
várható pozitív eredmény, ezt nem is lehet elvárni senkitől. Több olyan számlát kell még
kifizetni, ami a tavalyi évet terheli. A beszámoló készítésének időpontjában polgármester
asszony volt az ügyvivő, ezért ő írta alá, de a hitelesítést az új ügyvezető fogja elvégezni.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a beszámoló
elfogadását.

Bíró Ferenc: Az új adatokat a kiegészítő mellékletben át kell alakítani a képviseletre
jogosult személy adatainak megfelelően.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015.
évi beszámolójának elfogadásáról.

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

84/2016. (V. 27.) határozat:
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és Közösségi
Kft. 2015. évi beszámolóját elfogadja.

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

Antal István ügyvezető

(Megérkezett az ülésre Fazekas Zoltánné könyvelő)

Vámos Istvánné dr.: Elfogadtuk a 2015. évi beszámolót. Szakmailag véleményed szerint
mi lenne a helyes, ugyanis én írtam alá, mint ügyvivő és előterjesztő, mert abban az
időszakban készült, amikor ügyvivő voltam. Az elfogadást követően már az ügyvezető
terjeszti fel közzétételre. A beszámolót a képviselő-testület elfogadta, ezért az új
ügyvezetőnek nincs felelőssége ezzel kapcsolatban. Nem kell ehhez nyilatkozat, hogy a
könyvelő nyilatkozik arról, hogy a beszámoló a tényeknek megfelel?

Fazekas Zoltánné: Ez így komplett, és így jó, ahogy átküldtem.

Vámos Istvánné dr.: Úgy gondoljuk, a tavalyi évre vonatkozóan minden díjad kifizetésre
került.

Fazekas Zoltánné: Igen.
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Vámos Istvánné dr.: Arra szeretnélek kérni, továbbra is legyél együttműködő, mert
nálad jobban senki nem tudja elmondani mi történt a tavalyi évben. Megköszönöm a
munkádat, amit a kft. érdekében végeztél és köszönjük a segítséget, az együttműködést.

Fazekas Zoltánné: Ez természetes. Az egész év nehéz volt. Nagyon szerettem ezt a
munkát, de a tavalyi év rémálom volt számomra. Ha a megfelelő adatokat megkapom,
annak megfelelően kijavítom a beszámolót és elküldöm.

Vámos Istvánné dr.: Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tőkeemelését üzleti érdekre
tekintettel zárt ülésen javaslom megvitatni. Kérem, szavazzunk a zárt ülésről.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal egyetért azzal, hogy az Arlói
Turisztikai és Közösségi Kft. tőkeemelése napirendet zárt ülésen tárgyalják.

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


