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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, minden képviselő jelen van.
Javaslatot tesz az ülés napirendje sorrendjének a megváltoztatására. A
gyermekvédelmi beszámolót javasolja előre venni és a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatához kapcsolódóan 7.
pontba beépíteni a 100 Ft-os bolt kérelmét. A javaslatot a 7 jelenlévő
képviselő egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:
1./ Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos
munkáról
2./ Intézményi cafetéria igény
3./ Vízmű Kft. 2012. évi beszámolója, könyvvizsgálói
jelentése
4./ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetői
álláspályázat kiírása, Alapító Okiratának módosítása
5./ Kistérségi Társulással kapcsolatos döntés
6./ Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodás felülvizsgálata
7./ 100 Ft-os bolt kérelme
8./ Hulladéktelep rekultivációja
9./ Óvoda Alapító Okiratának módosítása
10./ Egyebek
Balázsné Király Rita: Napirend előtt szeretném, ha megemlékeznénk Koós
István egykori képviselő társunkról, bizottsági külsős tagról, aki a mai napon
elhunyt.
Vámos Istvánné dr.: Ezt szerettem volna kérni a jelenlévőktől én is. Kérem,
hogy álljunk fel, és emlékezzünk Koós Istvánra.
Ezután beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Minden
határozat végre lett hajtva, az érdekelteknek megküldésre került. A tói
faházak vásárlása kapcsán kaptam egy adás-vételi szerződés tervezet. A
szerződés szerint a Liget Kft. előleget fog fizetni a faházakra. Ezt nem láttam
jogilag védhetőnek, ezért ezt a részét a szerződési javaslatból kivettük. Az áru
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megtekintése nélkül előleget nem fizethetünk, szállításkor le kell ellenőrizni a
mennyiséget, minőséget, a kifizetésre csak azt követően kerülhet sor.

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

1. Napirendi pont:
Beszámoló a gyermekvédelemmel
kapcsolatos munkáról
A napirendi pont előterjesztője: Nagyné Simon Katalin intézményvezető
Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Klisóczkiné Papp Andrea: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
kérése volt, hogy a beszámolóban legyen benne a BURSA ösztöndíj mellett
az Arany János Tehetséggondozó Program is. Tájékoztatom a testületet, hogy
az Arany János Tehetséggondozó Programban 2012. januártól júniusig 6 fő,
majd 2012. szeptembertől decemberig 4 fő vett részt, az önkormányzattól
fejenként 5000 Ft/hó támogatást kaptak. Ez 2012. évben 260 eFt volt.
Balázsné Király Rita: Köszönjük. Sokkal bővebb beszámolót kaptunk, mint
az elmúlt években. Bizottsági ülésen több kérdésünkre is kaptunk választ. Az
összegzést kiemelném, mely rámutat, hogy 2433 alkalommal kereste fel
ügyfél az ASZAK-ot, 873 családlátogatást végeztek. Köszönjük a
munkájukat. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Bíró Ferenc: Elképesztő, hogy a gyámügyi tevékenységen belül a teljes
kiskorú lakosság veszélyeztetett a településen. Nagyon sok családnak az
egyetlen jövedelemszerzési lehetősége a gyerek. Felmerült Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottsági ülésen, hogy teljes térítési díjat csak 8 gyerek
fizet, 403 fő nem fizet, 3 fő 50%-ot térít. Kértünk a következő ülésre egy
előterjesztést azzal kapcsolatban, hogy ne legyen olyan gyerek, akinek
fizetnie kell az étkezésért. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
elfogadásra javasolja a beszámolót.
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Klisóczkiné Papp Andrea: Kiszámoltuk, hogy ennek az 5 óvodás és 3
iskolás gyereknek 50 %-os térítési díja 230 eFt költséget jelentene az
önkormányzatnak. Az összes gyerek ingyenes ellátása pedig 545 eFt-ot.
Bíró Ferenc: Javasoljuk a következő ülésre behozni a rendelet módosítását.
A kigazdálkodását majd megvizsgáljuk.
Varró Lajos: Beszélünk az állami felelősségvállalásról, de hol van a szülői
felelősségvállalás?
Vámos Istvánné dr.: Javasolom a beszámoló elfogadását.
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen, egyhangú szavazattal a képviselőtestület a következő határozatot hozza:

84/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelemmel kapcsolatos munkáról
Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §
(6) bekezdése alapján eljárva, a helyi önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló - a 149/1997. évi (IX. 10.)
Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján készített - beszámolót elfogadja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

2. Napirendi pont:

Intézményi cafetéria igény

A napirendi pont előterjesztője: Nagyné Simon Katalin intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
A polgármester az ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökének
adja meg a szót.
Balázsné Király Rita: Felhívjuk mindenkinek a figyelmét az előterjesztésben
szereplő bértábla anomáliáira. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
tisztában van a közalkalmazottak munkájával, megadtuk nekik mindig a
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támogatást. Az itt dolgozó emberek működtetik a falut. Méltatlan anyagi
elismerésben van részük. Polgármester asszony indítványozta azt a
lehetőséget, hogy a 2014-es költségvetés tárgyalásánál térjünk vissza erre. A
bizottsági ülésen nem tudtunk dönteni az előterjesztésről. A határozati javaslat
2. változatára 3 tartózkodás született, az 1. javaslatra pedig 1 igen és 2
tartózkodás. Nem tudtunk ugyanis fedezetet hozzárendelni a kiadáshoz.
Arra kértem a bizottsági tagokat a bizottsági ülésen, hogy gondolják át mára a
dolgot.
Bíró Ferenc Pénzügyi Bizottság elnöke: Ezzel az előterjesztéssel egyszer
már foglalkoztunk, év elején. A bizottságban a következő vélemény alakult
ki: az intézményvezető a saját dolgozói igényét hozta be, de az önkormányzat
egészére kell ezt alkalmazni. Óriási munkát végeznek ezek az emberek. 19
dolgozóból 12 fő minimálbéren van, lehetetlen állapotok vannak a bérekben.
Ez elfogadhatatlan. A bizottság azonban a mostani előterjesztésre az 1.
változatot szavazta meg. Nem látjuk a fedezetét a cafetériának. A jövő évben
meg kell vizsgálni a béreknek a rendezését.
Varró Lajos: Nem javult március óta a helyzet, a költségvetés ezt nem teszi
lehetővé. Javaslom, hogy félév után újra térjünk vissza a témára, hátha javul a
helyzet.
Vámos Istvánné dr.: Egy hónap múlva félév van. Nem gondolom, hogy
valami változás lenne addig. Én inkább jövőre tenném ezt. Varró Lajos
alpolgármester úr részéről módosító indítvány hangzott el, mely a következő:
a beszámoló idején, az októberi ülésen térjünk vissza rá. Erre kérem a
szavazást.
A 7 jelenlévő képviselőből 3 igennel, 3 nemmel szavaz, 1 képviselő
tartózkodik, tehát a képviselő-testület a javaslatot elutasítja.
Vámos Istvánné dr: Az előterjesztés 1. változatára, az előterjesztés
elutasítására kérem a szavazást.
A 7 jelenlévő képviselőből 4 igennel és 2 nemmel szavaz, 1 képviselő
tartózkodik, a következő határozatot hozzák:

85/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Közalkalmazottak cafetéria keretének megállapítása
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Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak
2013. évre vonatkozó cafetéria igényét fedezet hiányában elutasítja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
Nagyné Simon Katalin: Megköszönöm a testületi tagok hozzáállását.
Tisztában vagyunk az önkormányzat anyagi helyzetével, elfogadjuk a döntést.

3. Napirendi pont:
Arlói Víz- és Kommunális Kft. 2012. évi
beszámolója, könyvvizsgálói jelentése
A napirendi pont előterjesztője: Janiczak Dávid ügyvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Balázsné Király Rita: Szomorúan konstatáltam, hogy mínusszal zárt a kft.
Az előterjesztést az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elfogadásra
javasolja.
Bíró Ferenc: Ez egy olyan mínusz, ami a tervezéskor még plusz volt. Az
eredmény az Energia Hivatal döntése miatt változott meg. A behajthatatlan
követeléseket le lehet írni, ez megtörtént, de ezt a plusz költséget nem lehet
kivédeni. Fontos még, hogy a kft. nagy kintlévőségekkel dolgozik. Kérdés
volt ülésen, hogy ebből mennyi a lejárt határidejű követelés, és milyen
behajtási tevékenységet folytatnak. A kintlévőség 7,5 MFt. Bírósági
végrehajtón és ügyvéden keresztül folyik a behajtás, a felszólítások is
működnek. A bizottság ezt elegendőnek és elfogadhatónak tartja. A Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság javasolja a beszámoló és a könyvvizsgálói
jelentés elfogadását.
Vámos Andrásné: A Felügyelő Bizottság is tárgyalta az előterjesztéseket. A
könyvvizsgálói jelentés részletes. Kimondja, hogy a beszámoló a valóságnak
megfelel. A könyvvizsgálónak teljes vagyonával kell felelnie a valódiságáért,
ezért a bizottság a beszámoló és a könyvvizsgálói jelentés elfogadását
javasolja.
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Varró Lajos: A kft. 300 eFt mínusszal zárt. Az arlói lakosok a tavalyi évben
17 Ft-tal több kedvezményt kapnak a vízdíjhoz, mint korábban. A lakosság
tehát több mint 1 MFt-ot kapott. Így is lehet nézni a dolgot.
Vámos Istvánné: Javasolom a határozati javaslat elfogadását.
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozzák:

86/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Víz- Kommunális Kft. 2012. évi beszámolója
Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói VízKommunális Kft. 2012. évi beszámolóját a határozati javaslat melléklete
szerint elfogadja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: A könyvvizsgálói jelentést javaslom elfogadásra a
képviselő-testületnek.
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, egyhangú szavazattal az
alábbi határozatot hozzák:

87/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Víz- Kommunális Kft. könyvvizsgálói jelentése
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Arlói VízKommunális Kft. 2012. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést a
melléklet szerint elfogadja.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4. Napirendi pont:
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Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.
székhelye és ügyvezetői pályázat kiírása
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Vámos Istvánné dr.: Az áprilisi ülésen kérte az ügyvezető, hogy a kft.
székhelye maradjon a régi, az Ady E. út 137. szám alatt. Ennek akadályát nem
látunk. Az ügyvezető megbízása május 31-én lejár. Javaslatunk, hogy a
szezon végével kerüljön az ügyvezetői állás meghirdetésre. Az előterjesztést
tárgyalták a bizottságok.
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
javasolta, hogy ne legyen határidő a kft. székhelyére vonatkozóan. Az
ügyvezető kinevezését szeptember 30-ig javasoljuk meghosszabbítani, majd
pályázatot javasolunk kiírni. Az ügyvezető eddigi munkáját elismerjük, és
előnyt élvez a pályáztatás során. Az önkormányzat minden vezetői posztjára
pályázatot ír ki, így legyen ebben az esetben is.
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja
elfogadni, hogy a székhely maradjon. A 2. határozati javaslatnál ugyanaz volt
a véleményünk, mint a másik bizottságé. Javasoljuk az előterjesztés
elfogadását.
Varró Lajos: Megpróbáltam meggyőzni az Ügyrendi, Szociális és Oktatási
Bizottságot, hogy nem kell pályázat, de nem jártam eredménnyel.
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a határozati javaslat első részére
azzal a módosítással, hogy a székhely használatával kapcsolatban nem írunk
bele határidőt.
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a képviselő-testület
egyhangúlag a következő határozatot hozza:

88/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. székhelye
Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést
megtárgyalta és hozzájárul, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.
Alapító Okiratában a Kft. székhelye Arló, Ady E. út 137. sz. alatt maradjon.
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Határidő: 2013. május 27.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a határozati javaslat második
részére.
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a képviselő-testület
egyhangúlag a következő határozatot hozza:

89/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. ügyvezetői pályázat kiírása
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. ügyvezetőjének megbízását 2013. szeptember 30. napjáig
meghosszabbítja, ugyanakkor a Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére
pályázatot ír ki.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

5. Napirendi pont:
Kistérségi társulással kapcsolatos döntés
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Vámos Istvánné dr.: Azért kerül erre sor, mert a többcélú kistérségi társulási
tanácsból Putnok és környékéből 12 település ki fog válni, ezért a Társulási
Megállapodás értelemszerűen módosításra kerül. Kérik, hogy valamennyi
képviselő-testület járuljon hozzá a módosításhoz.
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
az előterjesztés elfogadását.
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az
előterjesztés elfogadását.
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Vámos Istvánné dr.: A határozati javaslat 3. pontját is kérem megszavazni,
miszerint felhatalmaz engem a testület, hogy a megállapodást aláírhassam.
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a képviselő-testület
egyhangúlag a következő határozatot hozza:

90/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Ózd Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
módosítása
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

a

fenti

tárgyú

1. Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Ózd
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását
a határozat 1. mellékletében foglalt tartalommal.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a módosított
Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2013. május 27.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

6. Napirendi pont:
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Klisóczkiné Papp Andrea: Megkapta mindenki az írásos előterjesztést.
Érkezett egy kérelem, ami kapcsán felmerült, hogy a Nemzetiségi
Önkormányzat irodáját a Vízmű épületébe helyezné át az önkormányzat. A
100 Ft-os boltnak szüksége lenne egy nagyobb helyre. Ebben az esetben
kisebbségi önkormányzat a volt Vízmű épületébe költözne. A megállapodás
3. oldalán a 2. pontban szerepel a cím, ez Ady E. út 137. számra változna.
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Csipkés Vilmos: Tárgyaltuk az előterjesztést. Nem szívesen megyünk el,
mert jól megszoktuk a helyünket, de adjunk a vállalkozónak bővítési
lehetőséget. Megfelel nekünk a másik épület is. Másik pecsétet kell majd
csináltatni. Az együttműködési megállapodás módosításával egyetért a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat.
Bíró Ferenc: Az elköltözést tárgyalta a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság, javasolja a cserét.
Vámos Istvánné dr.: Az együttműködési megállapodást az említett
módosítással felteszem szavazásra.
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a képviselő-testület
egyhangúlag a következő határozatot hozza:

91/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Együttműködési megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Arló Nagyközség
Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti
együttműködési megállapodást a határozati javaslat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

7. Napirendi pont:
100 Ft-os bolt kérelme
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: A tulajdonos bővíteni szeretné a 100 Ft-os boltját. A
teljes épületet bérbe tudnánk adni, ha a Nemzetiségi Önkormányzat
elköltözne az Ady Endre útra, a Vízmű épületébe. Javaslom, az Ady E. út
162/A. sz. épületet teljes egészében adjuk bérbe az eddigi bérlőnek. Kérem a
szavazást.
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Nincs hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 6 igennel szavaz, 1
tartózkodik, a képviselő-testület a következő határozatot hozta:

92/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: 100 Ft-os bolt bővítés iránti kérelme
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete bérbe adja Nagy Ágnes
Arló, Ady E. út 358. sz. alatti lakosnak az arlói 863 hrsz-ú ingatlanon lévő,
Ady Endre út 162/A. sz. alatt lévő épület valamennyi helyiségét üzlethelyiség
(100 Ft-os bolt) céljára.
Felkéri a polgármestert a bérleti szerződés módosítására.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

8. Napirendi pont:
Hulladéktelep rekultivációja
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: Pályázatot nyert a Sajó- Bódva Völgye és Környéke
Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás a bezárt hulladéktelepek
rekultivációjára. Felhatalmazást kérnek, hogy a bezárt telepeken méréseket
végezhessenek és ezeknek az idejére igénybe vegyék a területeket. A mi
nevünkben szeretnének eljárni és az egyeztetéseket benyújtani.
Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a
településfejlesztési oldaláról megtárgyalta az előterjesztést, javasoljuk a
meghatalmazás kiadását.
Vámos Istvánné dr.: Javaslatot teszek, hogy a Zöld Sajó Rekultivációs
Konzorcium tagjaként, a Geohidroterv Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi
és Vízgazdálkodási Kft. Arló I. és II. települési szilárd hulladék lerakók
rekultivációjának kiviteli tervezéséhez szükséges felmérési munkálatok
elvégzésének idejére a 03/4 hrsz-ú területet korlátlan hozzáférésre igénybe
vegye, illetve az Önkormányzat nevében az illetékes környezetvédelmi
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hatóság felé a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges egyeztetéseket
lefolytassa, azokban eljárjon. Kérem a szavazást.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a
képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozza:

93/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Meghatalmazás hulladéktelep rekultivációja ügyében
Arló Nagyközség Önkormányzata (3663 Arló, Ady E. út 162., 100139583),
mint a „Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2.3.0 konstrukció
keretében a Sajó- Bódva Völgye Települési Szilárd Hulladék Rekultivációs
Projekt 2. fordulójában (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029) kivitelezési feladatok
ellátása”
című,
KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0029
számú
projekt
kedvezményezettje és egyben Engedélyes, meghatalmazza a kivitelező Zöld
Sajó Rekultivációs Konzorcium tagjaként, a Geohidroterv Mérnökgeológiai,
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft-t (1095 Budapest, Máriássy u. 7.,
képviseli: Lipusz Gábor projektvezető), mint kivitelezőt, hogy Arló I. és II.
települési szilárd hulladék lerakók rekultivációjának kiviteli tervezéséhez
szükséges felmérési munkálatok elvégzésének idejére, az ÉszakMagyarországi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és
Vízügyi
Felügyelőség által, 921-2/2010. ügyiratszámon kiadott rekultivációs
határozattal rendelkező 03/4 hrsz-ú területet korlátlan hozzáférésre igénybe
vegye illetve az Önkormányzat, mint Engedélyes nevében az illetékes
környezetvédelmi hatóság felé a tervezéshez és kivitelezéshez szükséges
egyeztetéseket lefolytassa, azokban eljárjon.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9. Napirendi pont:
Összevont Óvodák Alapító Okiratának
módosítása
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Vámos Istvánné dr.: Törvényi rendelkezés mondja ki, hogy milyen nevet
kaphat egy intézmény. Nagyon szimpatikus nevet választottak az intézmény
dolgozói; az „Arlói Tengerszem Óvoda” nevet. Javaslom az Alapító Okirat
módosítását az előterjesztés szerint.
Balázsné Király Rita: Örömmel vettük az előterjesztést, elfogadásra
javasoljuk.
Klisóczkiné Papp Andrea: Nemcsak a név módosul az Okiratban. Az
alapfeladat megnevezésében is szerepelnie kell az óvodai nevelésnek. A
módosítás elfogadása előtt szükséges a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak,
az alkalmazotti közösségnek és a szülői szervezetnek a véleménye. A Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tárgyalta az előterjesztést, elfogadásra javasolja.
A vezető hozta a két aláírt egyetértő nyilatkozatot a névváltozáshoz.
Vámos Istvánné dr.: Szavazást kérek az Alapító Okirat módosítására és
egységes szerkezetben való elfogadására a név módosítás és az alapfeladat
jogszabály szerinti megnevezése: óvodai neveléssel történő kiegészítésére.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal,
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza:

94/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák Alapító Okiratának
módosítása és módosításokkal egységes szerkezetben való elfogadása
Módosító Okirat
Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 21. § (3)
bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti
tartalommal az Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák 69/2012. (VI. 29.)
számú határozatával elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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1. Az Alapító Okirat 1. pont „Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák
(OM azonosítója: 028764)” helyébe az alábbi szöveg lép:
„Arlói Tengerszem Óvoda”
2. Az Alapító Okirat 7. pontját követően kiegészül egy új ponttal:
„Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés”
3. Az Alapító Okirat 8-19. pontjai átszámozásra kerülnek 9-20. pontra.
Arló Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Arlói
Tengerszem Óvoda módosító okiratát és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a melléklet szerint.
Határidő: 2013. június 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

1.számú melléklet

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.

Költségvetési szerv
megnevezése:

Arlói Tengerszem Óvoda
(OM azonosítója: 028764)

2.

Költségvetési szerv
székhelye:

I.sz. óvoda: 3663 Arló, Ady E. út 164.

3.

851020 Óvodai nevelés

4.

Államháztartási
szakágazati besorolása:
Közfeladata:

5.

Alaptevékenysége:

Ellátja a 3 éves kortól a tankötelezettség teljesítéséig a gyermekek epochális
rendszerű óvodai nevelését, roma kisebbség oktatását, kiegészítő kisebbségi
oktatást, az iskolai előkészítést, és az óvodai és munkahelyi étkeztetést.

6.

Alaptevékenység
szakfeladatrend szerinti
besorolása:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti óvodai nevelés

Alaptevékenység
Óvodai intézményi étkeztetés
Munkahelyi étkeztetés

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési

Szakfelada
t
562912
562917

841907
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szerveikkel

Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex
támogatása
Óvodai nevelés, ellátás
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
7.

Vállalkozási tevékenység
felső határa a módosított
kiadási előirányzatok
arányában:

851000
851011
851013

Vállalkozási tevékenységet nem folytat.

8.

Alapfeladatának
jogszabály szerinti
megnevezése:

9.

Illetékessége, működési
köre:

Arló nagyközség közigazgatási területe

10.

Irányító szerv neve,
székhelye:

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete
3663 Arló, Ady Endre út 162.

11.

Gazdálkodási besorolása:

Önállóan működő költségvetési szerv.
A pénzügyi és gazdasági tevékenységét az Arlói Polgármesteri Hivatal látja el.

12.

Vezetőjének megbízási
rendje:

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázati eljárás útján- meghatározott 5 éves
időtartamra Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete bízza meg a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. §, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és azok végrehajtásáról rendelkező
jogszabályok alapján. Felette az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester
gyakorolja.

13.

Foglalkoztatottjaira
vonatkozó foglalkoztatási
jogviszony megjelölése:

1992. évi XXXIII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,
az 2012. évi I. a munka törvénykönyvéről szóló törvény és
az 1959. évi IV. a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény

14.

Alapító neve és székhelye: Arló Nagyközség Önkormányzata
3663 Arló, Ady E. út 162.

15.

Fenntartó neve és
székhelye:

Arló Nagyközség Önkormányzata
3663 Arló, Ady E. út 162.

16.

Az intézmény típusa:

óvoda

17.

Telephelye:

II.sz. óvoda: 3663 Arló, Gagarin út 1.

18.

A feladatellátást szolgáló
vagyon:

I.sz. óvoda: Arló Ady Endre út 164. 862. hrsz-ú, 3560 m2 összterületű, 1
épületből álló,
II. sz. óvoda: Arló, Gagarin út 1. 1552/22. hrsz-ú, 5261 m2 összterületű, 1
épületből álló ingatlan,
további eszközök, felszerelések leltár szerint átadva.

19.

A vagyon feletti
rendelkezés joga:

Az épület és azok berendezéseinek tulajdonjoga Arló Nagyközség
Önkormányzatáé. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyontárgyakat, a nevelőoktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem
terhelheti meg azokat. Köteles az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal a

Óvodai nevelés
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vonatkozó jogszabályok alapján gazdálkodni, az alaptevékenysége ellátásához a
hatékony működtetésben részt venni.
20.

Maximális
gyermeklétszám:

I. sz. óvoda: 75 fő
II. sz. óvoda: 75 fő

Záradék:

Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéssel lép hatályba, ezzel
egyidejűleg az Arlói Összevont Napköziotthonos Óvodák 69/2013. (IV. 26.) számú, 2013.
április 26-án kelt egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti.
Az alapító okiratot Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 94/2013. (V.
24.) számú határozatával hagyta jóvá.

10.

Napirendi pont:
Egyebek

a.) Mede Károly – Fehér Kocsma ügye
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: Mindenki előtt ismert, hogy rendkívül balesetveszélyes
a kocsma épülete miatt a kanyar. Megkérdeztem a tulajdonost, hogy hajlandóe eladni a kocsma épületét. A válasza, hogy 4MFt-ért igen. Az épületnek
nincs értéke, a megoldandó feladat miatt ér valamit. Miután a cafetériára se
volt fedezet, erre sincs. Javaslom szakértői értékbecslés készíttetését, ami
alapján az önkormányzat dönthet. Megkereshetnénk a Közútkezelőt is a
balesetmentes közlekedés kialakítása miatt.
Bíró Ferenc: Ezzel foglalkozni kell, de nincs rá keret. A 4 MFt-os ár nagyon
magas. Fontos, hogy független értékbecslés készüljön. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javasolja elfogadásra az előterjesztést.
Vámos Istvánné dr.: A határozati javaslat így hangzik: a Rákóczi út 54. sz.
épület értékét az önkormányzat becsültesse meg, illetve szakmai oldalról
értékeltesse fel, és vizsgálja meg a vásárlás lehetőségét. Erre kérem a
szavazást.
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Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a
képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:

95/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Fehér Kocsma megvásárlásának lehetősége
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
Polgármestert, hogy az Arló, Rákóczi út 54. sz. épület értékbecslését rendelje
meg. Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a megvásárlás lehetőségét.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
b.) Mobil kamera rendszer kiépítése
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: Ajánlatot kaptunk az Autó-Multimédia Kft-től, mely a
mobilkamera.hu oldalon működik. Nem tudtam még megnézni a honlapot.
Meg kell győződnünk róla, hogy bizonyítékként felhasználható-e a felvétel.
Nem lenne haszontalan néhány kamera megvásárlása, legalább az
intézmények elé.
Bíró Ferenc: Közterületen egyáltalán lehet-e használni kamerát, ennek utána
kell nézni. Az adatállomány kiolvasására kinek van jogosítványa? Az
önkormányzati területeken – magánterület – jogi probléma nem merül fel. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is célszerűnek látja a
megvizsgálását.
Varró Lajos: Javasoltam már régen ezt. Sok helyen van kamera, más
városokban. Szerintem hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy nézze meg
ennek a lehetőségét.
Vámos Istvánné dr.: Nem rendszertelepítésről van szó, hanem egyedi
kamerákról. Külön működtethetők és mobilizálhatók, az adatokat egy
számítógépre vagy telefonra küldik. Konkrétabb ajánlatot kérek a következő
testületi ülésre. Kérek egy felhatalmazást.
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Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a
képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:

96/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Mobilkamera rendszer kiépítése
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a
Polgármestert, hogy az Autó-Multimédia Kft. által ajánlott mobilkamera
rendszer kiépítésének a lehetőségét, valamint a kamerák által rögzített képi
anyag bizonyítékként történő felhasználásának lehetőségét vizsgálja meg,
valamint a kamerák beszerzésére kérjen konkrét árajánlatot.
Határidő: 2013. június 28.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
c.) Tűzifa beszerzés – Zavarkó István felajánlása
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: Zavarkó Istvánnak 5 ha területe van Dóna felé.
Megnőttek rajta a fák, amit felajánlott az önkormányzatnak.
Bíró Ferenc: Mindenképpen ki kell vágatni és a beinduló kazán programhoz
felhasználhatjuk.
Vámos Istvánné dr.: Javaslom a felajánlást elfogadni, kérem a szavazást.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a
képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:

97/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Tűzifa beszerzés – Zavarkó István felajánlása
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Zavarkó István
Miskolc, Tizeshonvéd út 6. IV/1. szám alatti lakos felajánlását elfogadja, az
Arló 03/8. külterületi hrsz-ú 5 hektár gyep művelési ágba tartozó földterület
tisztításáról gondoskodik.
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Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
d.) Vízkorlátozási terv
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Vámos Istvánné dr.: A törvények előírják, hogy a vízszolgáltatónak
készítenie kell vízkorlátozási tervet, melyet az önkormányzatnak el kell
fogadnia. A vízkorlátozási terv szerint bizonyos esetekben bevezetésre
kerülne a vízkorlátozás. Háromféle kategória létezik. 1. fokú vízkorlátozás
akkor lép életbe, ha a vízfogyasztás a vízmű által termelhető vízmennyiséget
három egymást követő napon eléri. II. fokú vízkorlátozás akkor van, ha a
vízfogyasztás a vízmű által termelhető vízmennyiséget öt egymást követő
napon eléri. III. fokú vízkorlátozás elrendelése akkor szükséges, ha a
vízfogyasztás a vízmű által termelhető vízmennyiséget tíz egymást követő
napon eléri.
Bíró Ferenc: Törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni ezzel a
szolgáltatónak. Mióta kiépült Arlóban a rendszer, ilyen vízkorlátozás még
nem volt, nem jellemző az ekkora szárazság. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.
Vámos Istvánné dr.: A határozati javaslat elfogadását javasolom, mely
szerint a Vízkorlátozási Terv kerüljön elfogadásra.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a
képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozza:

98/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Vízkorlátozási Terv elfogadása
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodvíz
Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. által elkészített Vízkorlátozási
Tervet a határozati javaslat melléklete szerint elfogadja.
Határidő: 2013. május 31.
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Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
e.) Bejelentés a Pizzéria melletti út állapotával kapcsolatban
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: A Pizzéria előtt az út minősége rossz, teknők
keletkeztek rajta. Az ott élő család ezt a búcsúnak és az azzal járó teherautó
forgalomnak tudja be. Kérik ezért, hogy csináltassa meg az önkormányzat az
utat, perrel fenyegetőznek. Az a véleményem, hogy a fát szállító szomszédot
kérdezzük meg, miért használja a vállalkozása céljára azt az utat.
Bíró Ferenc: A szomszédnak az Ady Endre útról van bejárata, nem onnan. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata: a Polgármester vizsgálja
meg a károkozás tényével kapcsolatos kártérítési igényét. A vállalkozót
kényszerítsük rá, hogy az utat állítsa helyre. Ezzel bízzuk meg a
Polgármestert.
Vámos Istvánné dr.: Szavazásra bocsátom, hogy a testület hatalmazza fel a
Polgármestert a Pizzéria melletti út állapotának kivizsgálásával.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a
képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:

99/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Pizzéria melletti út helyreállítása
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Pizzéria melletti út helyreállításával kapcsolatos egyeztetésre
Berecz Bálint Arló, Ady E. út 278. sz. alatti lakossal.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
Vámos Istvánné dr.: Zárt ülés tartását rendelem el, mert személyt érintő
előterjesztés következik.
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Zárt ülés következik.
Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön.
f.) Polgármester illetményének módosítása
A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
A polgármester bejelenti érintettségét és távozik az ülésről. Átadja az ülés
vezetését Varró Lajos alpolgármesternek.
Varró Lajos: Átveszem az ülés vezetését. Átadom a szót az előterjesztőnek.
Klisóczkiné Papp Andrea: A polgármester nyelvvizsga bizonyítványt csatolt
be, így alanyi jogon jár neki a nyelvvizsga pótlék az előterjesztés szerint. A
bizottságok tárgyalták.
Bíró Ferenc: Miután kötelezően meg kell adni a pótlékot, ezért javasoljuk az
illetményének az emelését ezzel az összeggel az Ügyrendi, Szociális és
Oktatási Bizottságnak.
Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslatára javasolja elfogadni az
előterjesztést.
Varró Lajos: A polgármester illetményének 12,1-es szorzó szerinti
megállapítását javaslom visszamenőlegesen 2013. április 22. napjától, mely
467 700 Ft/hó összeg. Kérem a szavazást.
Nincs több hozzászólás, a 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal,
egyhangúlag szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot hozza:

101/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Polgármester illetményének módosítása
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Vámos Istvánné dr.
polgármester 65/2013. (IV. 26.) sz. határozatával megállapított illetményét
2013. április 22-i hatállyal visszamenőlegesen megemeli és 467 700,- Ft/hó
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összegben (38.650,- Ft-os önkormányzati illetményalap és 12.1-es szorzó
alkalmazásával) állapítja meg.
Utasítja az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság elnökét a kinevezés
aláírására.
Határidő: azonnal és 2014. november 15.
Felelős: Balázsné Király Rita bizottsági elnök
Vámos Istvánné dr. polgármester visszajön az ülésre. Az alpolgármester
tájékoztatja a testület döntéséről, majd átadja az ülés vezetését.
Vámos Istvánné dr.: Köszönöm szépen. Tájékoztatom a képviselő-testületet,
hogy a bizonyítványaim benyújtásával merült fel ennek lehetősége.
g.) Tájékoztatások

Vámos Istvánné dr.: Polgár Ferenc szövetkezeti alapító tagunk
ajánlatot tett egy faház megvásárlására. A tó területén szeretné elhelyezni,
évente néhány alkalommal venné igénybe, a használati jogot odaadja a Kftnek. A szövetkezet használatába ad egy területet a régi kertészettel határosan.
Az ott található homokot is felajánlotta a tópartra.
Varró Lajos: A faház használatát megfelelő feltételekkel le kell írni,
megállapodást kell kötni.
Bíró Ferenc: Felhatalmazzuk a polgármestert a tárgyalásokra és a
megállapodás megkötésére.
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást arra, hogy Polgár Ferenccel
megállapodást kössek az általa megvásárlandó faház Arlói Tónál való
elhelyezésére, használatára vonatkozóan.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a
képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozta:

102/2013. (V. 24.) sz. határozat:
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Tárgy: Polgár Ferenc faház felajánlása
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy Polgár Ferenccel megállapodást kössön az általa
megvásárlandó faház Arlói Tónál való elhelyezésére, használatára
vonatkozóan.
Határidő: 2013. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
 Méhész Dezső: Az iskola melletti területen három facsemetét törtek
derékba. Az iskola épületén mozgás érzékelők rendszere kiépült, a tulajdon
védelem így emelkedett. Egy szolgáltatóval folyamatosan szerződésben
állunk, akik ezt figyelik és riasztják a rendőröket. A kiépítés megtörtént.
 Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta az
IFA teherautó eladásának lehetőségét. A javaslat az, hogy júniusban – akkor
jár le a műszaki vizsga – célszerű értékesíteni. A műszaki vizsga az értékéhez
képest sokba kerülne. A teherautó nincs kihasználva. Bízzuk meg az
ügyvezetőt, hogy szerezzen be árajánlatokat.
Vámos Andrásné: A Felügyelő Bizottság véleménye is az értékesítés. Nincs
rá szükség, csak évente 1-2 alkalommal. Nincs rá sofőr, azon kívül lejár a
műszaki vizsgája.
Vámos Istvánné dr.: Meg tudjuk határozni az eladási árat?
Vámos Andrásné: Nem sokat ér, valaki már javasolt 400 eFt-ot.
Balogh Edina: Fáj a szívem, hogy minden elkerül a faluból, mindent
eladunk.
Varró Lajos: A vizsgadíj kb. 150.000 Ft, a javítás még plusz költség. Csak
kiadás van vele.
Bíró Ferenc: Mindenképpen értékesíteni szükséges a teherautót. Ha ezért a
pénzért veszünk egy faházat, akkor megszabadulunk egy haszontalan
tulajdontól, és olyan tulajdonhoz jutunk, amit használhatunk majd. Viszont
értékesítés előtt javaslom kihasználni a teherautót. Arra alkalmas, hogy
feldolgozott salakot hozzunk vele, az utak állapotának javítására. Adok rá egy
sofőrt ingyen.
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Vámos Istvánné dr.: Vizsgáljuk meg az eladási lehetőséget, de előtte
használjuk ki az autót. Ez a határozati javaslat.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 5 igennel, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodással szavaz, a képviselő-testület a következő
határozatot hozta:

103/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: IFA teherautó értékesítése
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Arlói
Turisztikai és Közösségi Kft. tulajdonosa javasolja a Kft. ügyvezetőjének az
IFA tehergépkocsi értékesítését, előtte árajánlatok beszerzését.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Janiczak Dávid ügyvezető
 Vámos Istvánné dr.: Kérem, hogy a gázfűtésről álljunk le, és havonta
tűzifa vásárlását engedélyezze a képviselő-testület.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 7 igennel szavaz, a
képviselő-testület egyhangúlag a következő határozatot hozza:

104/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: Tűzifa beszerzése
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az
önkormányzatnál és intézményeinél a gázfűtésről fával történő fűtésre
álljanak át. Hozzájárul ahhoz, hogy az ehhez szükséges tűzifát
megvásárolhassa az önkormányzat.
Határidő: folyamatosan
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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Bíró Ferenc: A megválasztott új polgármester a vagyonnyilatkozatát a
törvényben meghatározott 30 napon belül leadta. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság megvizsgálta azt, és lezárta.

Solymosi János: Ha már teherautó eladásról volt döntés, akkor
javaslom a DAEWO teherautó eladását is. Ki van vonatva a forgalomból.
Beretkén volt használatban.
Vámos Istvánné dr.: Javaslom a teherautó eladását. Kérem a szavazást.
Nincs több hozzászólás, a 7 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, 1
tartózkodással szavaz, a képviselő-testület a következő határozatot
hozza:

105/2013. (V. 24.) sz. határozat:
Tárgy: DAEWO teherautó értékesítése
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
tulajdonát képező DAEWO tehergépjármű értékesítését engedélyezi.
Határidő: 2013. július 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
 Varró Lajos: A kerékpárút szinte használhatatlan. Borsodnádasd felé
jelezni kellene, nekik kellene gondoskodni a karbantartásról.
Klisóczkiné Papp Andrea: A kerékpárútat elkészülte után a tulajdonunkba
adták.
Varró Lajos: Ne hagyjuk, hogy tönkre menjen.
Bíró Ferenc: Meg kell nézni a lehetőséget.
 Varró Lajos: A tó körül tényleg nagyon rossz az út, a fakitermelők
tették tönkre. A szemét még ugyanott van. Javaslom, hogy csináljunk egy 3 x
4 méteres, 1 m magas lemez kalodát, ami elrejtené a szemetet. Körbe
ültetnénk sövénnyel.
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 Dr. Springer József: A közmeghallgatásra és falugyűlésre kell egy
moderátor, aki maximalizálja a hozzászólásokat. A parlamentáris szabályt be
kell tartani, maximum 1-2 perc legyen egy hozzászólás.

Balázsné Király Rita: A Vízmű kft. épületét renoválják, nem
megfelelő rajta a koszorú. Ehhez is célszerű lenne hozzányúlni.
Bíró Ferenc: A gazdasági épületről van szó, a tetőszerkezet jó, a vasbeton
koszorú nem megfelelő. Meg kell erősíttetni egy kőművessel.
Vámos Istvánné dr.: Keresünk egy kőművest, Vámos Józsefet javaslom.
 Bíró Ferenc: A Vízmű melletti ház (Ady E. út 135.) félig össze van
dőlve. Valamit tenni kellene, mert a falu közepén van.
 Balogh Edina:
megalakulásáról?

Lehetne

valami

többet

tudni

a

szövetkezet

Vámos Istvánné dr.: Németh Endrét választottuk elnöknek. Felügyelő
biztosnak Dulai Istvánt. 17 taggal és 1000 Ft-os részjegy jegyzéssel
alakultunk. Az ügyvédnek már nagy tapasztalata van a szövetkezet
létrehozásában.
 Bíró Ferenc: Közel 1 milliós bírságot szabtak ki a Vízmű Kft-re. A
Kft. vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a 2-3. kútra. A teljes vízmennyiségre
viszont engedély nélküli vízvételt számoltak, ez nem igaz. A hatóságnak nincs
igaza. Meg kell újra nézni az egészet. Mindenképpen fellebbezni kell. A
Borsodvíz jogászának segítségét kérem ez ügyben.
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.
K. m. f.
Vámos Istvánné dr.
polgármester

Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető
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