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

október 25-én megtartott soros üléséről

Megjelent önkormányzati képviselők:
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Bíró Ferenc
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Horvát Ernő
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Papp Zsóka
Méhész Dezső
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2 fő a lakosság köréből

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, egy képviselő nincs jelen.
Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. A javaslatot a 6 jelenlévő
képviselő egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint fogad el:



2

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ Beszámoló a szociális szakmai munka
eredményességéről
2./ Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról
3./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
4./ 2013. III. negyedéves pénzügyi beszámoló
5./ 2014. évi költségvetési koncepció
6./ Egyebek

Vámos Istvánné dr.: Beszámol a lejárt határidejű határozatokról. A
Településrendezési terv felülvizsgálatára még vissza fogunk térni. A szociális
szakmai munka eredményességéről ma lesz a beszámoló. A kereszt
áthelyezése még nem történt meg, mert a munkások a ravatalozón dolgoznak.
A Települési Értéktár Bizottság vezetőjének személyére lenne egy javaslatom,
de még nem beszéltem vele.

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

Beszámoló a szociális szakmai munka
eredményességéről

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

Papp Zsóka: Csökkent a dolgozói létszám az intézményben, az alacsony
bérek miatt. Ha lehetőség nyílik rá, szeretném a fizetést a közalkalmazotti
táblában eltéríteni.

Vámos Istvánné dr.: Mennyi a 100 %-os térítési díj a Klubban? Sikerült
utánanézni?
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Papp Zsóka: 1120 Ft.

Balázsné Király Rita: Sok dolog rázúdult az intézményvezetőre. Köszönetet
mondtunk neki azért, hogy új evőeszközök, tányérok kerültek megvásárlásra,
ezzel gyorsabb lett az ebédeltetés a konyhán. Az átlag életkorból kitűnik,
hogy a falu elöregszik. Az egész beszámoló azt bizonyítja, hogy milyen nagy
szükség van az intézményre. Az iskolai étkeztetés létszáma nem jól van
beírva.

Papp Zsóka: Utána néztem, helyesen 387 fő.

Balázsné Király Rita: Az a tapasztalat, hogy rokkantsági ügyekben hosszan
elhúzódik az ellátás megállapítása, addig akár ellátatlan is lehet az ügyfél – ez
szomorú. Az ügyfelek pszichés állapota romlott, ez szerintem már a
dolgozókra is igaz. Demens személyek ellátása is folyik az intézményben,
erre már normatívát is lehet igényelni. Köszönetemet fejezem ki
irányotokban, nagy a leterheltségetek. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási
Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Bíró Ferenc: A konyha fejlesztésére benyújtott pályázatot még nem bírálták
el. Bízunk ebben, hogy a konyha tovább tudjon működni. Elismerésünket
fejeztük ki mi is a konyha dolgozói felé. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.

Vámos Istvánné dr.: Köszönjük, hogy az átállás zökkenőmentes volt.
Örülünk a pozitív változásoknak, az étterembe még asztalok és székek
érkeznek. Az önkéntes munkavégzés megszervezéséért is köszönet. További
jó munkát kívánok.

Varró Lajos: Nem irigyeltem soha az intézményben dolgozókat. A
béremelésre az igény jogos.

Vámos Istvánné dr.: Ha nincs több hozzászólás, kérem a szavazást a
beszámoló elfogadására a javított adatokkal.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

181/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Beszámoló a szociális szakmai munka eredményességéről
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Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Szociális
Alapszolgáltatási Központ beszámolóját a szociális szakmai munka
eredményességéről elfogadja.

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

2. Napirendi pont:

Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról

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

Vámos Istvánné dr.: A bizottsági üléseken részletesen megtárgyaltuk az
előterjesztést.

Balázsné Király Rita: Az a véleményem, hogy ezzel a rendszerrel nem lehet
megoldani a munkanélküliséget. Az önkormányzatokat kényszerítik a
foglalkoztatásra. Ebben az évben még 228 ember foglalkoztatása kezdődik.
Ez nem a munkába való visszavezetése az embereknek. Az emberek elszoktak
a munkától, nem tudják használni a munkaeszközöket. A munkájuknak nincs
produktuma. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja az
előterjesztés elfogadását.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsági ülésen is
felmerült a közhasznú munka hasznosságának és hatékonyságának a témája.
Vezetők nélkül nem működik semmi, ugyanakkor nem várható el senkitől,
hogy 200 embert mozgasson. Ezért támogatjuk, hogy azok az emberek
kerüljenek felvételre, akik már bizonyítottak. Csak akkor lehet eredményt
elérni, ha teljesítményben foglalkoztatjuk Őket. Az intézmények kapjanak
lopásbiztos szemeteseket az épületek elé, ez megoldás lenne a szemetes
közterületekre. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolja az
előterjesztés elfogadását.

Varró Lajos: Az volt a cél, hogy az emberek ne jussanak munka nélkül
segélyhez. Támogatjuk, hogy azokat vegyük vissza dolgozni, akik jól
dolgoznak.

Dr. Springer József: Bérminimumért dolgoznak az intézményekben is, a
közfoglalkoztatott is keljen fel és menjen el dolgozni. A temperamentumukra
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és a butaságukra jellemző, hogy csak ilyen minőségben tudnak dolgozni.
Aránylag tisztaság van Arlóban a közterületeken.

Balogh Edina: Sok embert felháborít a munka moráljuk. Egyetértek vele,
hogy legalább tegyen valamit a segélyért. Nagy értékteremtő munkát nem
várhatunk tőlük. Támogatom, hogy teljesítményben kell foglalkoztatni ezeket
az embereket.

Vámos Istvánné dr.: Bizonyos optimizmussal rendelkezni kell ahhoz, hogy
ezt meg tudjuk változtatni. Teljesítményben foglalkoztatni – ez egy jó ötlet. A
jelenlegi egy ember helyett több irányító kell, ez biztos. Az Ő ajánlásával hat
főt veszünk fel irányító munkakörbe. A most induló programban szakmai
képzések is lesznek. 112 fő alapkompetencia képzést kap majd. Köszönöm a
képviselők hozzáállását. Kérem az előterjesztés elfogadását.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

182/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a foglalkoztatási
tapasztalatokról szóló beszámolót elfogadja.

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

3. Napirendi pont:

2013. évi költségvetési rendelet
módosítása

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az
előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a rendelet módosítására a szavazást.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
rendeletet alkotják:

Arló Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2013. (X. 28.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §
(1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f) 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 és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. §

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:

„2. § (1) Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a
továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2013. évi pénzügyi
mérlegét (a továbbiakban: költségvetés)

647 931  E Ft    Költségvetési bevétellel
723 886  E Ft    Költségvetési kiadással
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75 955  E Ft
61 807  E Ft
14 148  E Ft

   Költségvetési hiánnyal
-ebből működési

   felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.”

2. §

A Rendelet  1.1., 1.2.,  2.1.,  9.,   melléklete helyébe az 1-4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2013.október 29-én lép hatályba és 2013. október 30-án hatályát
veszti.

Vámos Istvánné dr.                 Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester       jegyző

4. Napirendi pont:

2013. III. negyedéves pénzügyi beszámoló

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

Balázsné Király Rita: Megfontolt és odafigyelő gazdálkodás folyik az
önkormányzatnál. A bérleti díj hátralék nagyon sok, ez többnyire a
helyiségbérletből adódik. Elhangzott, hogy intézkedéseket tettek ez ügyben.
Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja az előterjesztés
elfogadását.

Bíró Ferenc: A bevételek és a kiadások teljesülnek, kivétel a bérleti díjak.
Bizottsági ülésen a hátralék állományról beszéltünk. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Látszik, hogy megszorító gazdálkodás folyik az
önkormányzatnál. A bérleti díj hátralék magas, intézkedésekre van szükség.
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Az utolsó lehetőség, hogy felmondjuk a bérleti szerződést. Volt lakásbérleti
díjtartozás is, azonban sikerült a bérlővel megállapodni. Kérem a beszámoló
elfogadását.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

183/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: 2013. évi III. negyedéves pénzügyi beszámoló

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2013.
évi III. negyedéves gazdálkodásáról szóló pénzügyi beszámolóját elfogadja.

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

5. Napirendi pont:

2014. évi költségvetési koncepció

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

Balázsné Király Rita: 38 500 eFt a hiány, tehát a normatívát még mindig
nem kapja meg az önkormányzat. Az intézményvezetők reális igényekkel
álltak elő, jogosak a kérések. Az óvoda udvarokon nincsenek játékok, ez
méltatlan. A közalkalmazottak bérét megpróbáljuk rendezni.

Bíró Ferenc: A közalkalmazotti tábla eltérítésére teszünk majd javaslatot, ezt
fontosabbnak tartjuk, mint a cafetériát. A hivatalba álláshely igénye van a
jegyzőnek, ezt is támogatjuk. A táborral kapcsolatban az a Bizottság
véleménye, hogy nem szabad eladni. A felújításával egyetért a Bizottság. A
koncepció elfogadását javasolja a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság.

Varró Lajos: Ezek az igények jogosak, nem vitatjuk.

Vámos Istvánné dr.: Köszönöm azt a véleményt, hogy az óvodát
méltatlannak tartjuk játékok nélkül. Egyetértek azzal, hogy meg kell
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keresnünk a forrását a nyugdíj előtt állók bérrendezésének. Kérem a szavazást
a koncepció elfogadására.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

184/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepció

Arló Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a 2014.
évre szóló költségvetési koncepciót, és azt elfogadta.
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő feladatok
elvégzését tartja szükségesnek:

1. A végleges költségvetés összeállítása során a következő alapelvek
érvényesülését kell biztosítani:

 takarékosság
 jogszerűség
 hatékonyság

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos, illetve 2014. január 31.

2. A bevételek növelése, illetve megalapozása érdekében el kell
készíteni a helyi adórendeletek módosítására vonatkozó javaslatot.

Felelős: jegyző
Határidő: 2013. november havi képviselő-testületi ülés

3. A működési kiadások tervezése során az előző évi módosított
előirányzathoz képest
Dologi kiadások területen 3 %-os növekedéssel,
Személyi
juttatások

területen 5%-os növekedéssel

kell számolni.

Felelős: jegyző
Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja
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4. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás
csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló
források függvényében lehetséges.

Felelős: jegyző
Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja

5. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább
kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének
lehetőségeit.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet

benyújtásának időpontja

6. Az intézmények költségvetési előirányzatait az
intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet

benyújtásának időpontja.

6. Napirendi pont:

Egyebek

a.) Martinsalakos ház ingatlanának tulajdonszerzése

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

Vámos Istvánné dr.: Lehetőség van az Arló, Kassai út 82. sz. ingatlan
ingyenes tulajdon szerzésére. A bontást a tulajdonosnak kell elvégezni.
Javaslatunk, hogy fogadjuk el az ingatlant a szövetkezetben való
hasznosításra.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság az
előterjesztés elfogadását javasolja.

Bíró Ferenc: Ha bontási költség nem terheli az önkormányzatot, a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság javasolja az ingatlanszerzést.
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Vámos Istvánné dr: Kérem a szavazást az előterjesztés elfogadására.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

185/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Martinsalakos ház tulajdonjog szerzése

A Képviselő-testület Papp István Gábor önkormányzat részére ingyenes
tulajdonszerzés céljából felajánlott Arló, Kassai út 82. sz. alatti, 1297/3. hrsz-
ú ingatlanát elfogadja.

Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b.) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tulajdonában lévő eszközök
átvétele

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

Vámos Istvánné dr.: Megszűnt a vízszolgáltatás, 1-2 vagyontárgy azonban
itt maradt a Kft. tulajdonában. Pl. az 1-2. kút, pavilon. Vagyonátadási
jegyzőkönyvet készítettünk, ezeket átadja a Kft. az önkormányzatnak. Az
AQUAPLUS Kft. tulajdonosával tárgyalni fogok, erre kérek felhatalmazást.
Ingyenesen tudjuk átvenni az eszközöket, vagy egy jelképes összegért.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
az eszközök átvételét.

Bíró Ferenc: A vízi közmű törvény értelmében nem maradhat a Kft.
tulajdonában ilyen vagyon, az önkormányzathoz kell kerülnie ingyenesen. A
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés
elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az előterjesztés elfogadására.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:
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186/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. tulajdonában lévő eszközök
átvétele

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft. tulajdonában lévő alábbi eszközöket átveszi:

- I. sz. vízbázis I-II. kút
- II. vízbázis 1. sz. kút
- Műanyag pavilon
- II. vízbázis 1 kút kútfej
- Élőre-összek. vezeték
- I. v.telep III. kút kútfej
- I. kúthoz összekötő vezeték
- Exacta Vegyszeradagoló
- Vízszint távadó
- Vegyszeradagoló szivattyú
- Adagoló szivattyú

Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

c.) Rendőrség részére informatikai eszköz beszerzése

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A hivatal épületében egy irodát adunk a rendőrség
részére. A számítógépes technikájukhoz szükség van még egy eszközre, ami
kb. 100 eFt lenne. Kérik ebben a segítségünket.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
támogatja az eszköz beszerzését.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság támogatja a
beszerzést. Úgy kell megoldani a dolgot, hogy a hivatal rendjét a legkevésbé
zavarja.

Vámos Istvánné dr.: Írásbeli megállapodást kötünk majd az iroda
használatáról. Kérem az előterjesztés elfogadását.
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A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

187/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Rendőrség részére informatikai eszköz beszerzése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete informatikai eszköz
beszerzéséről gondoskodik a rendőrség részére maximum 100 eFt összegben.

Határidő: 2013. november 15.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

d.) Tűzoltó zenekar kérelme

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: A tűzoltó zenekar az 50. évfordulóját ünnepli az idén,
ehhez kérnek anyagi támogatást. Jelentős számban közreműködnek a
különféle rendezvényeken.

Balázsné Király Rita: Annak idején több hangszert adtunk nekik. Egyéb
támogatási kérelmet is elutasítottunk, javasoljuk ezt is elutasítani.

Bíró Ferenc: Szintén nem javasoljuk támogatni a kérelmet ugyanazon oknál
fogva.

Vámos Istvánné dr.: Javaslom a kérelem elutasítását, kérem erre a szavazást.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

188/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Tűzoltó zenekar kérelme

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Ózd Városi
Tűzoltózenekar támogatási kérelmét költségvetési fedezet hiányában
elutasítja.

Határidő: 2013. november 15.
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Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

e.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására
vonatkozó szerződés megkötése, helyi rendelet elfogadása

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

Vámos Istvánné dr.: A folyékony hulladék szállítást az ÉRV-vel szeretnénk
megoldani, ezzel kapcsolatban módosítani kell a helyi rendeletünket.

Klisóczkiné Papp Andrea: A vízgazdálkodásról szóló törvény módosult.
Kimondja, hogy az önkormányzati rendelet elfogadása előtt díjkalkulációt
készítsenek a felek. Ezt a tervezetet mindenki megkapta. Az új díj kedvezőbb
lesz a lakosoknak, az ürítés díja nem arányosan fog növekedni. Először az
árkalkulációt kell elfogadni, majd a rendeletet és a közszolgáltatási
szerződést.

Bíró Ferenc: 3 m3 szállítása fölött az alapdíjat nem kell még egyszer
kifizetni. A díjkalkuláció a rezsicsökkentés figyelembevételével készült. Az
ÉRV rendelkezik megfelelő kapacitással. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság javasolja a kalkuláció elfogadását.

Varró Lajos: Örvendetes, hogy kevesebbet kell majd a szállításért fizetni.

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

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

189/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére tett
árajánlat elfogadása

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

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantásának
díjai:
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REZSICSÖKKENTETT DÍJ
16m

csőhosszig
16m csőhossz

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

2. Űrgödrös árnyékszékürítés díjai:

REZSICSÖKKENTETT DÍJ
16m

csőhosszig
16m csőhossz

felett
alapdíj (Ft/alkalom) + Áfa 22 962 25 992
ürítési díj (Ft/m3) + Áfa 421 421

Az ürítési díj tartalmazza a környezetterhelési díjat is!

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

Vámos Istvánné dr.: A rendelet sürgősségi indítványként kerül a testület elé.
A rendelet tervezetet átdolgozta a jegyzőasszony, mert a jogszabályalkotás
szabályainak meg kell felelnie.

Klisóczkiné Papp Andrea: Akkor van értelme alcímnek, ha több szakasz is
van benne, ezekben csak egy szakasz volt. Benne volt, hogy legfeljebb 10
évre kell megkötni, ezt kivettük belőle. A díjhátralék adók módjára behajtható
– ez szerepel a törvényben, ezért kivettük a tervezetből. A hatályba léptetés
sem volt pontos.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
a rendelet elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem tehát a szavazást a rendeletre.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja:
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Arló Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2013. (X. 28.)
önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 45.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
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. §

Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak
érdekében, hogy a környezetvédelmi, vízgazdálkodási, település- és
köztisztasági feladatokat teljesítse és érvényesítse a jelen rendeletben
foglaltak szerint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére kötelezően ellátandó és igénybe veendő közszolgáltatást szervez
és tart fenn.

2. §

A kötelező közszolgáltatás Arló nagyközség közigazgatási területén
valamennyi ingatlan tulajdonosánál, vagyonkezelőjénél, vagy egyéb jogcímen
használójánál (a továbbiakban: ingatlantulajdonos) keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízre terjed ki, amelyet a keletkezés helyéről
vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő
tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel
szállítanak el ártalmatlanítás céljából.

3.§

(1) Arló nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanítását az
Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (székhelye: 3700
Kazincbarcika, Tardonai út 1.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult
és köteles ellátni, a megrendelések alapján.
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(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag az Ózd
Városi Szennyvíztisztító telep 3600 Ózd, Kovács –Hagyó Gyula u. 5. szám
alatti kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, a Közszolgáltató által
üzemeltetett Ózd városi szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyában,
kivéve, ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges.

4.§

(1) Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e rendeletben
szabályozott közszolgáltatás igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele
útján tájékoztatni, internetes honlapján.

(3) A közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett változásokról a
Közszolgáltató az ingatlantulajdonost a hatályba lépést követő 30 napon
belül írásban, vagy közzététel útján köteles értesíteni, internetes honlapján.

(4) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos megrendelése alapján, a vele
egyeztetett időpontban köteles a közszolgáltatást nyújtani.

(5) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató
között a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre. A
helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató
közötti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a Közszolgáltató az
ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a
közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

5.§

A Közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz
ártalmatlanítására, az Önkormányzat írásban köt szerződést, melyben meg
kell határozni a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, a teljesítés helyét és
időtartamát, a  szerződő felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatás
finanszírozásának elveit, a szerződés megszűnésének feltételeit.
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6. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező és közcsatornába,
vagy tisztítás utáni befogadóba nem vezetett háztartási szennyvizet külön
jogszabályban meghatározott módon gyűjteni.

(2) Az ingatlantulajdonos köteles az (1) bekezdés szerint gyűjtött, nem
közművel elvezetett háztartási szennyvízre vonatkozó, az önkormányzat
által szervezett kötelező közszolgáltatást igénybe venni.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel elvezetett háztartási szennyvizet a
jelen rendeletben megjelölt Közszolgáltatónak köteles átadni és részére a
jelen rendelet szerinti közszolgáltatási díjat megfizetni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles a gyűjtőhelynek gépjárművel történő
legfeljebb 5 méteres távolságon belüli megközelíthetőségéről
gondoskodni, valamint eljárni annak érdekében, hogy a gyűjtés során
mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a
város természetes és épített környezetét ne szennyezze, a növény- és
állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.

(5) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha
tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.

(6) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt ingatlanán vízhasználat
sem közüzemi, sem egyedi vízkivétel révén nem történik, ezért ott
szennyvíz nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a
Közszolgáltatónak.

(7) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére
vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 3.§ (12)
bekezdése szerinti szennyvíz tisztításához szükséges berendezése
üzemeltetéséhez a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség engedélyével rendelkezik.

(8) A (7) bekezdés szerinti engedély birtokában az ingatlantulajdonos a
berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles a
Közszolgáltató felé bejelentéssel élni.



19

7. §

(1) A Közszolgáltató teljes körűen ellátja a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási, valamint a
háztartási szennyvíz ártalmatlanítására vonatkozó feladatokat.

(2) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonostól a nem közművel elvezetett
háztartási szennyvizet az ingatlantulajdonos előzetes megrendelése alapján
veszi át, és gondoskodik annak elszállításáról, ártalmatlanításáról.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő nyilvántartást oly
módon köteles kialakítani, hogy az ártalmatlanító helyen ténylegesen
elhelyezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége,
származási helye pontosan megállapítható legyen.

(4) A Közszolgáltató a közszolgáltatást a környezet veszélyeztetését és
szennyezését kizáró módon végezheti.

(5) A Közszolgáltató felelős a tőle megrendelt, nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz ártalmatlanító helyre történő biztonságos
eljuttatásáért, és az ártalmatlanításért.

(6) A Közszolgáltatónak rendelkeznie kell a szolgáltatási területre érvényes,
nem veszélyes hulladék begyűjtésére, közúton történő szállítására
vonatkozó hatósági engedéllyel.

  8. §

(1) A Közszolgáltató a tevékenysége végzése során a birtokába jutott, a
közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat (a természetes
személyazonosító adatok, lakcím) köteles az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek
megfelelően kezelni.

(2) A Közszolgáltató rögzíti, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint a
közszolgáltatási szerződésre vonatkozó adatok közérdekű adatnak
minősülnek, ezért az Önkormányzatnak és a Közszolgáltatónak lehetővé
kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből
nyilvános adatot - erre irányuló igény alapján - bárki megismerhesse.
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(3) Egyebekben az üzleti titok megismerésére a Polgári Törvénykönyvben
foglaltak az irányadóak.

9. §

(1) A közszolgáltatási díjat e rendelet 1. melléklete állapítja meg a
Közszolgáltató által készített részletes díjkalkuláció alapján, amennyiben
jogszabály másként nem rendelkezik.

(2) A közszolgáltatási díj alapdíjból és ürítési díjból áll.

(3) Az ingatlantulajdonos által fizetendő közszolgáltatási díjról a
közszolgáltató a helyszínen bevételi pénztárbizonylatot állít ki, majd 15
napon belül a készpénzfizetési számlát megküldi az ingatlantulajdonosnak.

(4) A díjhátralék rendezése során a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/E. §-ában előírtak szerint kell eljárni.

10. §

(1) Ez a rendelet 2013. október 29-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti:

a) a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló
11/2003. (VII.7.) rendelet,

b) a települési folyékony hulladék kezelési közszolgáltatásról szóló
11/2003. (VII.7.) számú rendelet módosításáról szóló 4/2004. (III.1.)
számú rendelet,

c) a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
módosított 11/2003. (VII.7.) rendelet módosításáról szóló 2/2005. (I.31.)
rendelet,

d) a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
módosított 11/2003. (VII. 7.) rendelet módosításáról szóló 3/2007. (I. 29.)
rendelet,

e) a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
módosított 11/2003. (VII. 7.) rendelet módosításáról szóló 4/2008. (I. 28.)
rendelet,

f) a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
módosított 11/2003. (VII. 7.) rendelet módosításáról szóló 3/2009. (II. 9.)
rendelet.

Vámos Istvánné dr.               Klisóczkiné Papp Andrea
      polgármester                                                         jegyző
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1. melléklet a 20/2013. (X. 28.) 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

2. Űrgödrös árnyékszékürítés díjai:

REZSICSÖKKENTETT DÍJ
16m

csőhosszig
16m csőhossz

felett
alapdíj (Ft/alkalom) + Áfa 22 962 25 992
ürítési díj (Ft/m3) + Áfa 421 421

Az ürítési díj tartalmazza a környezetterhelési díjat is!

Vámos Istvánné dr.: Ezután a közszolgáltatási szerződést kell elfogadnunk.

Bíró Ferenc: A szerződés határozatlan időre szól, ez a törvénnyel ellentétes.
Legfeljebb 10 évre szólhat, ezt módosítani kell.

Klisóczkiné Papp Andrea: 2023. október 25-ig szólhat a szerződés, 10 évre.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a közszolgáltatási szerződés
megkötésére, melynek időtartama az egyeztetések alapján 2013. november 1.-
2018. október 31.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:
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190/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Közszolgáltatási szerződés kötése a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására a
mellékelt közszolgáltatási szerződést köti az Északmagyarországi Regionális
Vízművek Zrt.-vel.

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

Ipacs László: Örömmel vettem ezeket a dolgokat, mert az eszközöket én nem
tudom használni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást, hogy az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft-t a szennyvízszállítási feladat alól mentsük fel.

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal, egyhangúlag a következő
határozatot hozzák:

191/2013. (X. 25.) sz. határozat:
Tárgy: Települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás alól történő
felmentés

Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete a települési folyékony
hulladékkezelési közszolgáltatás ellátása alól az Arlói Turisztikai és
Közösségi Kft.-t az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt.
közszolgáltatásának megkezdése napjától, 2013. november 1-jétől felmenti.

Határidő: 2013. november 1.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

Vámos Istvánné dr.: Személyt érintő napirendi pont következik, ezért zárt
ülést rendelek el.

Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön.
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f.) Közérdekű bejelentések

Balázsné Király Rita: Miért nem fával fűtenek még az óvodákban?

Vámos Istvánné dr.: November 1-jétől lesz kazánfűtő.

Balázsné Király Rita: A polgármester asszony javaslata volt, hogy tartsunk
adventi ünnepséget a faluházban, valamint a 70 éven felülieknek adjunk
ünnep előtt csomagot.

Vámos Istvánné dr.: Támogatom, hogy a csomagot kapják meg, melyre meg
kell találni a forrást. Felvetettem, hogy egy szép adventi ünnepet szeretnék
inkább, mint egy bulizós idősek estjét. Nekem bármelyik megoldás megfelel.

Balogh Edina: Szeretik az idősek az Idősek estjét.

Balázsné Király Rita: Közvélemény kutatást is lehetne tartani, de már nem
nagyon van idő erre.

Vámos Istvánné dr.: Rábízom a bizottságra, döntsék el, hogy melyik legyen.
Az utolsó testületi ülést javaslom megtartani december 13-án.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


