
Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében Arló
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

december 20-án megtartott rendkívüli üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:
Vámos Istvánné dr.
Balázsné Király Rita
Balogh Edina
Bíró Ferenc
Vámos Andrásné

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Távollévő önkormányzati képviselők:
Varró Lajos alpolgármester
Dr. Springer József képviselő

Meghívottak neve, megjelenésük ténye:

Berencsi Lajosné
Horvát Ernő
Koós Lajos
Papp Zsóka
Méhész Dezső
Lukán Istvánné
Ipacs László
Tengely Katalin
Csipkés Vilmos
Schlága István
Klisóczkiné Papp Andrea
Fógel Orsolya
Solymosi Katalin

Külső tag
Külső tag
Külső tag
Intézményvezető
Intézményvezető
Intézményvezető
Ügyvezető
Tájház és Könyvtár vezetője
RNÖ elnöke
Polgárőrség elnöke
jegyző
FTVA képviselője
jegyzőkönyvvezető

Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Nem jelent meg
Jelen van
Nem jelent meg
Jelen van

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, 2 képviselő nincs jelen.
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Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. A javaslatot az 5 jelenlévő
képviselő egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ ÉRV részvényesként szavazás
2./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
3./ Orvosi ügyeleti társulási megállapodás módosítása
4./ Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány kuratórium elnökének választása
5./ Farkas Lajosné személyi riasztó iránti kérelme

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

ÉRV részvényesként szavazás

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

Vámos Istvánné dr.: Korábban részvényt vásároltunk az ÉRV Zrt-től, ezért
mint részvénytulajdonosoknak a hozzájárulásunkra van szükség ahhoz, hogy
a Zrt. a Szikszó-Víz Kft. 100 %-os üzletrészét megszerezze 765.000.000 Ft-
ért. Véleményem szerint a hozzájárulásunknak jogi akadálya nincs, javasolom
a hozzájárulás megadását. Kérem a szavazást.

Az 5 jelenlévő képviselő 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozza:

213/2013. (XII. 20.) sz. határozat:
Tárgy: ÉRV részvényesként szavazás

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az ÉRV
részvényese egyetért azzal, hogy az ÉRV Zrt. a Szikszó-Víz Kft. 100 %-os
üzletrészét megvásárolja. Felhatalmazza Vámos Istvánné dr. polgármestert,
hogy az ezzel kapcsolatos határozati szavazólapot aláírhassa.
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Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. Napirendi pont:

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtése

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

Vámos Istvánné dr.: Az ÉRV megkeresett a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtéséről szóló közszolgáltatási szerződés
módosítása ügyében arra való hivatkozással, hogy a napokban értesültek
arról, hogy az Ózdi Vízmű Kft. az űrgödrös árnyékszék ürítésének díjait
tévesen adta meg. Ebből kifolyólag a kéttényezős díjtételre való átszámolásuk
nem helytálló. A díj kevesebb lett, ez rendelet módosítást is szükségessé tesz.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság az
árajánlat elfogadásával, a közszolgáltatási szerződés módosításával, valamint
a rendeletmódosítással egyetért.

Bíró Ferenc: Mivel díjtételről van szó, a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Egyetértünk a rendelet módosításával, az
árajánlat elfogadásával, valamint a közszolgáltatási szerződés módosításával.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az új árajánlat elfogadására.

Az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

214/2013. (XII. 20.) sz. határozat:
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére tett
új árajánlat

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Északmagyarországi
Regionális Vízművek Zrt. - a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére tett - árajánlatát az űrgödrös árnyékszékürítésre
vonatkozóan az alábbiak szerint elfogadja:



4

Űrgödrös árnyékszékürítés díjai:

REZSICSÖKKENTETT DÍJ
16m

csőhosszig
16m csőhossz

felett
alapdíj (Ft/alkalom) + Áfa 7 654 8 664
ürítési díj (Ft/m3) + Áfa 421 421

Az ürítési díj tartalmazza a környezetterhelési díjat is!
A fenti árak nettó értékek, nem tartalmazzák a 27%-os Áfa-t!

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a közszolgáltatási szerződés
módosítására a díj változásának megfelelően.

Az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

215/2013. (XII. 20.) sz. határozat:
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről
szóló közszolgáltatási szerződés módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására kötött
szerződésének 1. számú mellékletét az alábbi mellékletre módosítja.

1. számú melléklet

Arlóban érvényes nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének díjai

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantásának
díjai:

REZSICSÖKKENTETT DÍJ
16m

csőhosszig
16m csőhossz

felett
alapdíj (Ft/alkalom) + 2 922 5 187
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Áfa
ürítési díj (Ft/m3) + Áfa 421 421

2. Űrgödrös árnyékszékürítés díjai:

REZSICSÖKKENTETT DÍJ
16m

csőhosszig
16m csőhossz

felett
alapdíj (Ft/alkalom) +
Áfa 7 654 8 664

ürítési díj (Ft/m3) + Áfa 421 421

Az ürítési díj tartalmazza a környezetterhelési díjat is!
A fenti árak nettó értékek, nem tartalmazzák a 27%-os Áfa-t!

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi rendelet módosítására.

Az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
24/2013. (XII. 21.)

önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

 begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló

20/2013. (X. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
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alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 1.)
önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
helyi közszolgáltatásról szóló 20/2013. (X. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2013. december 23-án lép hatályba és 2013. december 24-én
hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr.         Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                               jegyző

1. melléklet a 24/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelethez

Arlóban érvényes nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének díjai

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantásának
díjai:

REZSICSÖKKENTETT DÍJ
16m

csőhosszig
16m csőhossz

felett
alapdíj (Ft/alkalom) + Áfa 2 922 5 187
ürítési díj (Ft/m3) + Áfa 421 421
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2. Űrgödrös árnyékszékürítés díjai:

REZSICSÖKKENTETT DÍJ
16m

csőhosszig
16m csőhossz

felett
alapdíj (Ft/alkalom) + Áfa 7 654 8 664
ürítési díj (Ft/m3) + Áfa 421 421

Az ürítési díj tartalmazza a környezetterhelési díjat is!
A fenti árak nettó értékek, nem tartalmazzák a 27%-os Áfa-t!

3. Napirendi pont:

Orvosi ügyeleti társulási megállapodás
módosítása

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

Vámos Istvánné dr.: A társulási megállapodás még mindig nem állja meg a
helyét. Nem tartalmazta, hogy hány db szavazat szükséges a minősített
döntéshez. A költségvetést a társulási tanács fogadja el, nem pedig az
önkormányzat. A munkáltatói jogkört a tanács gyakorolja, egyéb jogkört a
tanács elnöke. Kérem a módosításhoz a szavazást.

Az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

216/2013. (XII. 20.) sz. határozat:
Tárgy: Orvosi ügyeleti társulási megállapodás módosítása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Nádasd-völgyi
Háziorvosi Ügyeleti Társulás társulási megállapodás módosítását a melléklet
szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: 2013. december 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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4. Napirendi pont:
Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány

Kuratórium elnökének választása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A Közalapítvány kuratórium elnökének személyében
változás történt. Bárdos Géza lemondott, összeférhetetlenség miatt. Az új
elnöknek Sípos Dénesnét javaslom, aki vállalja az elnöki tisztséget. Mivel a
Közalapítvány önkormányzati alapítású, és az alapító okirat szerint az alapító
a Kuratórium tagjait 5 éves időtartamra bízza meg, kérem a személyi cseréhez
a hozzájárulást.

Az 5 jelenlévő képviselőből 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

217/2013. (XII. 20.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Jóléti Szolgálat Közalapítvány új kuratóriumi tagjának
kijelölése, Alapító Okiratának módosítása

1. Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/1999.
(VIII. 27.) számú határozatával létrehozott „Arlói Jóléti Szolgálat
Közalapítvány” új kuratóriumi tagjának és egyben elnökének 2014.
január 1. napjától.

a.) Sípos Dénesné születési neve: Koós Kinga (Ózd, 10965. 09. 01.) Arló
Ady Endre út 45. sz. alatti lakost jelöli ki.

b.) Az elnöki feladat ellátása a kuratórium többi tagjának megbízásáig:
2014. augusztus 26. napjáig szól.

2. Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/1999.
(VIII. 27.)  számú határozatával létrehozott Arlói Jóléti Szolgálat
Közalapítvány  Alapító Okiratát 2014. január 1-jei hatállyal, akként
módosítja, hogy A Közalapítvány működése cím első sorából hatályát
veszti az „illetve képviselő szerve” szövegrész.
A Kuratórium névsora: helyébe a következő rendelkezés lép:
 „A Kuratórium elnöke:
Sipos Dénesné (születési neve: Koós Kinga) 3663. Arló Ady Endre út
45. alatti lakos.
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A Kuratórium tagjai:
Farkas Noémi 3663 Arló Ady Endre út 328.
Koós Éva 3663 Arló Zombori út 17.
Sípos Gergő 3663 Arló Ady Endre út 255.
Vámos Fruzsina 3663 Arló Kassai út 52. lakosok.”

A Közalapítvány gazdálkodása cím 7. bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az alapító a Kuratórium elnökét, Sípos Dénesnét és a Kuratórium
által választott 2. aláírót, Tengelyné Kotán Évát bízza meg a
Közalapítvány bankszámlájának kezelésével és felhatalmazza
aláírási joggal.”

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: A változás bírósági bejegyeztetéséért Klisóczkiné Papp Andrea

jegyző

5. Napirendi pont:

Farkas Lajosné személyi riasztó iránti kérelme

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Farkas Lajosné Arany J. út 9. sz. alatti lakos szóbeli
kérelemmel fordult hozzánk, személyi riasztót igényelne. A meglévő riasztók
beszerelésre kerültek, új készüléket kell vennünk. Az új készülék kb. 60-80
eFt. El kell dönteni, hogy továbbra is teljes támogatást adunk-e hozzá, vagy
visszaállítjuk a faluőrséget, vagy bekamerázzuk a frekventált területeket. Én
nem javaslom vállalni a teljes költséget.

Balázsné Király Rita: Javaslom, hogy az igénylő is vállaljon az összegből
valamennyit.

Vámos Istvánné dr.: Eddig az igénylő 5000 Ft-ot fizetett.

Bíró Ferenc: Eddig a támogatás kb. 45 eFt volt mindenkinek. Javaslom, hogy
most is ennyi legyen. Amennyivel drágább az új készülék, azt fizesse ki az
igénylő. A tulajdonosa a készüléknek az önkormányzat legyen.

Vámos Istvánné dr.: A beszerzendő riasztók új értékének a felét fizesse a
lakos új beszerzés és átszerelés esetén is. Kérem erre a szavazást.
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Az 5 jelenlévő képviselőből 4 igen szavazattal és 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozzák:

218/2013. (XII. 20.) sz. határozat:
Tárgy: Riasztó rendszer

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a személyi riasztó
rendszert a lakossági igények alapján megvásárolja. A beszerzett személyi
riasztókat kihelyezi a lakosokhoz, akik a telepítéshez riasztónként a
mindenkor érvényes új riasztó beszerzési értékének az 50%-ának megfelelő
összeget fizetik az önkormányzat részére hozzájárulásként.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


