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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, minden képviselő jelen van. Javaslatot tesz a napirendi
pontokra, melyeket a jelenlévő képviselők egyhangúlag, 7 igen szavazattal az
alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1./ Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról
2./ III. negyedéves beszámoló
3./ Köztisztasági rendelet megalkotása
4./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó rendelet megalkotása
5./ Közterület elnevezéséről szóló rendelet megalkotása
6./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodás
7./ Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.-vel kapcsolatos döntés
8./ Kézművesházhoz hiányzó összegről döntés
9./ Indítványok, javaslatok

Tárgyalt napirendi pontok:

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont:

Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról

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

Vámos Istvánné dr.: A beszámolóból kihagytam a mezőgazdasági munkát,
falugyűlésen már részletesen beszéltem róla.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta
a beszámolót. Arlóban a legnagyobb munkáltató az önkormányzat. Olyan
középvezetőket kellene alkalmazni, akik munkairányításban megfelelőek.
Fontos lenne minden nap a reális munkateljesítmény meghatározása. A
mezőgazdasági terület nagyon fontos, mert ezek az emberek hátha majd otthon
is megművelik a kertjüket. Tudomásul kell venni mindenkinek, hogy mindig
lesznek ilyen emberek, akiket el kell tartani. Ha a segély összegéből levesznek,
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nagyon nehéz helyzetbe kerül önkormányzatunk. A beszámolót elfogadásra
javasoljuk.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta a
beszámolót, elfogadásra javasoljuk.

Vámos Istvánné dr.: Megfelelő munkairányítókat nagyon nehéz találni. A
falugondnokunk egymagában kevés a feladatra. Igyekszünk hosszú távú
programokra pályázni, komoly elképzeléseink vannak. A teljesítmény
meghatározás működik. A jövő évi költségvetésben még nem találtunk a
segéllyel kapcsolatban megszorító intézkedéseket. A foglalkoztatásba
megpróbálunk minél több embert bevonni.

Tengely László: Tapasztalatból tudom, hogy két irányító is kevés. A
teljesítmény meghatározással lehet csak őket foglalkoztatni. A számonkérést is
hozzá kell tenni az önkormányzat részéről.

Bíró Ferenc: A hatékonyság növelése mindenkinek a szándéka. Kétfajta úton
lehet növelni a hatékonyságot; az irányítás megszervezésével és hatékonyabbá
tételével, illetve teljesítmény foglalkoztatást kell alkalmazni. A költségvetés
tárgyalásakor fog kiderülni, hogy van-e erre lehetőség. A Polgármesteri
Hivatal nem foglalkoztató, ezért nehézkes az irányítás. A beszámolót javaslom
elfogadásra.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a beszámoló elfogadására.

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

140/2014. (XI. 13.) határozat:
Tárgy: Beszámoló a foglalkoztatási tapasztalatokról

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

Határidő: 2014. november 24.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. Napirendi pont:
III. negyedéves beszámoló
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A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
tájékoztató jelleggel tárgyalta a beszámolót. A mérleg arányban van az eltelt
időszakkal, bizottságunk javasolja elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót.

Bíró Ferenc: A gazdálkodást befolyásolja a kiegészítő támogatási igény
elbírálása. A takarékos gazdálkodás nyomon követhető. 13 MFt támogatást
adtunk az iskolának, pedig nem az Önkormányzat a fenntartó, ez nem kevés.

Vámos Istvánné dr.: A beszámoló tájékoztató jellegű volt, határozat hozatal
nem szükséges.

3. Napirendi pont:

Köztisztasági rendelet megalkotása

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

Vámos Istvánné dr.: Az előterjesztéshez képest módosítási javaslatok
érkeztek. A 8. § (7) bekezdését kiegészítettük a „lehetőség szerint” szöveggel.
A 25. §-ban a föld szennyezését kerüljük el ne csak közterületen, hanem a
magánterületen is. A járdák tisztítását reggel 8-ig el kell végezni, az időpontot
kivettük.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta
a rendeletet, az elhangzott módosítási javaslatokat tettük. Szóba került az Ady
út felső részén a járda állapota télen, amely csúszós, balesetveszélyes. A
járdalapok sok helyen összecsúsztak, a javítás félútig van készen. Érdekli a
lakosokat, hogyan történik majd a szemét szállítás ügyében a szerződések
megkötése. Azt a választ kaptuk, hogy a szolgáltató köti meg a szerződést.
Vannak Arlóban fizető hajlandóságot mutató lakosok, de a lakosság nagy része
nem ilyen sajnos. A szolgáltató dolga lesz beszedni a díjakat, majd behajtani a
tartozásokat. A Bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.
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Vámos Istvánné dr.: A ZV Kft. munkatársai egy tájékoztatót visznek majd
minden háztartásba, amin minden lényeges információ szerepel. A
szemétszállítás kötelező közszolgáltatás, amit nem lehet nem igénybe venni.
Egyéni szerződéseket fognak kötni a lakosokkal. Nem az önkormányzat fogja
beszedni a díjakat, ez nekünk jó. Van egy lehetőség a szeméttelepek
rekultivációjára, erre bejelentkeztünk, folyamatosan figyeljük az illegális
lerakókat. A szentgyörgyi tároló már szépen kialakult. A Vasút utcai
szeméttelep kialakítása nem volt szerencsés, a talaj kiszedése után keletkezett
egy tó, amelyben békák tenyésztek. A természetvédők erre azt a megoldást
mondták, hogy építsünk békahálót. A múlt héten a probléma megoldására
átfúrták az átereszt. A Vasút utca kátyúit a cég saját költségén helyre fogja
állítani. Az illegális szeméttelepek megszüntetésére kerítést állítunk az Arany
János úton.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elfogadásra
javasolja az előterjesztést.

Bíró Ferenc: A 20. §-ban említett vízelvezető árkot saját gyártású beton
elemekkel próbáljuk megcsinálni, utána a lakosok tisztítsák. Szabvány kukával
tudnak csak szállítani, de műanyag zsákot lehet vásárolni, mely egyenértékű a
kukával. Ezen felül van még általuk rendszeresített zsák, amiben kitehetik a
lakosok a hulladékot, ennek az elvitele benne van a díjban.

Tengely László: A tüzeléskor keletkező salakot elszállítják?

Bíró Ferenc: A már kihűlt hamut bele lehet tenni a kukába, elviszik. A
levágott füvet is bele lehet tenni, nem fogják kiválogatni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást a rendeletre.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:

AArrllóó NNaaggyykköözzsséégg ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettéénneekk

1144//22001144.. ((XXII.. 1133..))
rreennddeelleettee

a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló
2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3.
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális
és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet célja, hogy Arló Nagyközség területén a köztisztaságot fenntartsa,
az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi
sajátosságoknak megfelelően rendezze.

2. §

A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű
közegészségügyi, környezetvédelmi érdek, ezért ennek előmozdításában
mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést
eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.

3. §

(1) A rendelet hatálya Arló nagyközség közigazgatási területén az
állampolgárokra, valamint tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed
ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra, a települési
folyékony hulladékokra és az azokkal összefüggő tevékenységekre.

4. §

Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

5. §
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Többlakásos ingatlanok esetén

a) a lakó és emberi tartózkodásra szolgáló más épületek közös
használatú részének tisztaságáról, rendszeres takarításáról,
rovar- és rágcsálómentesítéséről az érintettek
megállapodásában meghatározott személy(ek)nek,

b) a lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségeknek a
tisztántartásáról, rendszeres takarításáról, rovar- és
rágcsálómentesítéséről a használó(k) köteles(ek)
gondoskodni.

2. Az ingatlanok és közterületek tisztántartása

6. §

(1) Az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek szervezett, rendszeres
tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegű takarításáról,
síkosságmentesítéséről, szeméttárolók kihelyezéséről és ürítéséről az
Önkormányzat gondoskodik.

(2) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett
szennyeződés megszüntetése, a szennyeződést okozó szerv, illetve személy
feladata.

7. §

A község területén lévő ingatlanhasználók kötelesek ingatlanukat megművelni,
illetve rendben tartani, gyomtól, gaztól, szeméttől, vadonélő bokroktól
megtisztítani.

8.  §

(1) Az ingatlanok előtt lévő járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles
területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes
terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai állandó
tisztántartásán kívül a csúszásmentesítéséről, a hó eltakarításáról,
portalanításáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.
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(2) A közterülethez csatlakozó járdák tisztántartásáról az Önkormányzat
gondoskodik.

(3) Az ingatlanhasználó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása
(különösen a fű szükség szerinti nyírása, károsítók elleni növényvédelem), a
járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.

(4) A gyalogjárdát naponta reggel köteles az ingatlanhasználó csúszás
mentesíteni és takarítani, hótól, jégtől megtisztítani, szükség esetén a nap
folyamán többször megismételni.

(5) Csúszásmentesítésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyag
használható. A szóróanyag beszerzéséről a tisztításra kötelezett köteles
gondoskodni.

(6) A járda és a közút síkosság mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy
kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset, valamint a járda burkolata
ne rongálódjék meg.

(7) A járdáról letakarított jeget, havat lehetőség szerint a közút és a járda
között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármű forgalmat ne
akadályozza.

(8) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
a) gyalogos közlekedési útvonalon,
b) az útkereszteződésben,
c) az úttorkolatban,
d) a kapubejárat elé annak szélességében,
e) a tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, a jármű

megállóhelye és a járda között,
f) a közüzemi szolgáltatási felszerelési tárgyon és annak közérdekű

létesítményein,
g) az összefüggő zöldnövényzettel borított területen.

(9) A gyalogjáróról a port és szemetet a közútra, a gyalogjáró mellett húzódó
csapadékárokba, lefolyóba söpörni nem szabad.
Eldugulás vagy rongálódás előidézésére alkalmas anyagot csapadékvíz
elvezető árokba, közcsatornába, víznyelő aknájába szórni, önteni vagy
bevezetni tilos!

9. §
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A tulajdonos, használó az ingatlana előtt lévő folyóka, nyílt és zárt vízelvezető
árok és műtárgyai (áteresz, járműbehajtó) tisztántartásáról, a víz akadálytalan
lefolyásáról, gyomtalanításáról gondoskodni köteles. A tisztítás, gyomtalanítás
során kitermelt anyagok a közlekedést nem akadályozhatják.

10. §

A 6-9. §-ban előírt munkákat a jegyző a rendszeresen mulasztó
ingatlanhasználó helyett szükség esetén annak költségére elvégeztetheti.

11.§

Állami, szövetkezeti, társasági és magántulajdonban és bérleményben lévő
gépkocsitárolóknak, járműbehajtóknak és átereszeiknek építése, környékének
jó karban és tisztántartása az ingatlanhasználó kötelessége. A lakóépület alatt
elhelyezett garázsnál a falsíktól számított 4 m-es távolságig.

12. §

A közutak mentén lévő autóbuszmegállók és várók tisztántartásáról, síkosság
mentesítéséről az Önkormányzat gondoskodik.

13. §

Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés előtti
területen) az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot. A
munkálatokat úgy kell végezni, az építési- bontási anyagokat, a kiásott földet
úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyeződés ne keletkezzen.

14. §

Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület
használati engedélyben meghatározott területen az engedélyben megjelölt
módon és időtartamig szabad tárolni. Magánterületen hatósági engedély nem
szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi
szempontból veszélytelen.

15. §
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A nagyközség területén tilos:

a) szemetet, hulladékot eldobálni, az arra kijelölt helyen kívül lerakni,
környezetvédelmi vagy esztétikai szempontból kifogásolható módon
tárolni,

b) közterületek, kiránduló, táborozó helyek beszennyezése,
c) a közterületre, tavakba, élő vízfolyásokba, belvízelvezető árkokba

szennyvizet kivezetni vagy kiönteni, trágyalevet levezetni,
d) tó, élő vízfolyások, vízelvezető árkok partjait szemét vagy egyéb hulladék

lerakásával beszennyezni,
e) olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi, az egészséget

veszélyezteti vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat köz- vagy
magánterületen elhelyezni vagy elhagyni,

f) közterületen közlekedésből kivont járművet, járműroncsot tárolni,
g) az elhelyezett szobrokat, padokat, játszó-eszközöket és egyéb tárgyakat

beszennyezni, rongálni,
h) köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) beszennyezni,
i) közterületen a község számára nyitva álló helyiségben köpködni, orrot

zsebkendő használata nélkül kifújni, közterületet beszennyezni,
j) közterületre, csapadékelvezető árokba szennyezett, egészségre ártalmas

folyadékot bevezetni, kiönteni,
k) közútra, útpadkára (burkolt földre) salakot, építési törmeléket, szemetet

szállítani, elhelyezni,
l) gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni,
m) építményeket, kerítéseket bármilyen felirattal megrongálni,
n) hirdetményt, plakátot nem az erre a célra rendszeresített helyen elhelyezni,
o) állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegőjét szennyezi,

az egészséget veszélyezteti, vagy élősdiek részére táptalajt nyújthat, sem
köz- sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni.

16. §

(1) Közterületen észlelt állati hulla esetén a bejelentést a Polgármesteri
Hivatalban kell megtenni, az elszállításról a falugondnok gondoskodik.

(2) A község területén elhullott nagyobb testű állatokat a tulajdonosa
köteles azonnal a hatósági fehérje feldolgozóba szállítani, szállíttatni.
A kiszállítás tényét köteles haladéktalanul bejelenteni a Polgármesteri
Hivatalban.
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17. §

Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körülvevő 10 méteres
területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkező hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni, - s
azt saját költségen – elszállítani, ürítéséről és tisztántartásáról gondoskodni.

18. §

Közös udvarok tisztántartásáról, csúszásmentesítéséről a lakóközösség
tulajdoni hányada mértékében köteles gondoskodni.

19. §

Minden WC-t állandóan használható állapotban, jó karban, rovaroktól,
legyektől mentesen kell tartani.
Építésük teljesen zárt legyen, és az ürülék sem köz- sem magánterületre ne
folyjék ki.
A pöcegödrök tisztítását és tartalmának elszállítását
a) október 1-jétől március 31-ig 2200 órától reggel 500 óráig,
b) április 1-jétől szeptember 30-ig 2300 órától reggel 400 óráig
szabad végezni nem tartályos szállítás esetén.

20. §

Minden ingatlanhasználó köteles ingatlana előtt a Polgármesteri Hivatal
megbízott dolgozója által kijelölt méretben és lejtéssel vízelvezető árkot
készíteni, és azt állandóan jó karban tartani.

21. §

A közterületen elültetett fákért mindig a szomszédos telek használója a felelős,
aki köteles a fákat ápolni, állatoktól, időjárástól megfelelő rögzítéssel
védelmezni.

22. §

(1) A nagy forgalmú közterületeken az Önkormányzatnak, a tömegesen
látogatott helyeken az ingatlanhasználónak kellő számú papír- és
hulladékgyűjtőről kell gondoskodnia.
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(2) A kihelyezett utcai hulladékgyűjtő tartályok rendszeres ürítéséről a
falugondnok gondoskodik.

(3) A kihelyezett szeméttárolókból (kukaedényekből, konténerekből) konyhai
hulladékot, kenyérhéjat, hulladékpapírt, házi szemétnek minősülő – konyhai
eszközöket, használt ruházati cikkeket – kiszedni, vagy a szeméttároló
edényekben ezek után kutatni (guberálni) nem szabad.

(4) A községben évente kétszer, áprilisban és október hónapban nagytakarítást
kell végezni.

(5) Minden ingatlanhasználó köteles heti egy alkalommal, lehetőség szerint hét
végén az ingatlana előtti, a 10. § (1) bekezdése alapján meghatározott területet
megtisztítani.

23. §

Trágyatelepet
a) kisállat tartás esetén (állatfajtánként 30 állatig)

lakóépülettől 6,00 m,
ásott és fúrt kúttól 10,00 m,

b) nagytestű haszonállat esetén (állatfajtánként 5 állatig)
lakóépülettől 10,00 m,
ásott és fúrt kúttól 15,00 m

védőtávolság megtartásával lehet elhelyezni.

3. Közlekedés, szállítás

24. §

(1) A járművek üzemeltetése során beszennyeződött közterületet a jármű
üzembentartója, vagy a szennyezés okozója haladéktalanul köteles
megtisztítani.

(2) Szennyező anyagot szállítani csak olyan módon szabad, hogy a
szállítmányból semmi le ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen.
A szállítás vagy rakodás közben beszennyeződött területet a szennyeződés
előidézője köteles megtisztítani és a további szennyeződés megakadályozásáról
gondoskodni.
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(3) Közterületen folytatott és szennyeződést okozó tevékenység után a
tevékenységet végző köteles a keletkezett szemetet azonnal összegyűjteni,
elszállítani.

(4) Az anyagok szállításánál, fel- és lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a
közterületen lévő növények, tárgyak szabadon maradjanak, és meg ne
rongálódjanak.
A rongálódásból keletkezett kárt annak okozója köteles megtéríteni.

(5) A bűzlő anyagokat csak zárt szállítóeszközzel, kívül kifogástalan tisztaságú
tartályokban szabad szállítani.

25. §

Közterületen gépkocsit, motorkerékpárt lemosni, tisztítani, olajcserét, vagy
más olyan tevékenységet végezni, amely szennyeződést okoz tilos!
Lakóházhoz tartozó udvarban, egyéb ingatlanon ilyen munkákat úgy kell
végezni, hogy a szennyeződés sem magán sem közterületen a talajba ne
kerüljön.

4. Csapadékvíz, szennyvíz

26. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről
az esővíz, hólé a járdára ne csurogjon, a jég közterületre, járdára, gyalogútra ne
csússzon.

(2) Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját területén történő elhelyezéséről,
illetőleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történő bevezetésről -
előzetes bejelentés alapján – az ingatlanhasználó gondoskodik.

27. §

(1) Minden magán- és közhasználatú illemhelynek tisztán, rendben tartására
különös gondot kell fordítani. Közintézmények, vendéglátó és
szórakozóhelyek illemhelyein olyan felhívást kell kifüggeszteni, amely a
közösséget a tisztaság fenntartására figyelmezteti.
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(2) A vízöblítéses illemhelyek kifolyóját csak zárt rendszerű szennyvíztárolóba
lehet csatlakoztatni.

(3) Azokon a helyeken, ahol a szennyvíz- és fecaliatárolók rendszeres kiürítése
a terepviszonyok miatt nem szervezhető meg, a kiürített anyag az ingatlan
területén magán- és közkutaktól 20 méter, az utcavonaltól legalább 15 m, a
lakóházaktól 10 m, telekhatártól 2 m távolságra elföldelhető. A takarásra
legalább 25 cm vastagságú földréteget kell biztosítani.

28. §

Az ivóvizet szolgáltató közkutak vagy közkifolyók körül 15 m-en belül
mosakodni, mosni, öblíteni, állatokat etetni és itatni, járművet mosni szigorúan
tilos.

5. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése

29. §

Avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad
égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az
égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

30. §

(1) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet,
hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(2) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni
nem szabad, és veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el
kell oltani.

(3) A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad
felmentést.

(4) Szerdától vasárnapig és ünnepnapokon a kerti hulladék égetése tilos. A tói
üdülőterületen a kerti hulladék égetése június 1-jétől szeptember 30-ig tilos.

(5) Az égetés során a tűzvédelmi előírások megtartása kötelező. Égetést csak
cselekvőképes állampolgár végezhet.
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6. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

31. §

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezett
helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.

(2) A közszolgáltatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési
eljárás, vagy – ha a Közbeszerzésekről szóló jogszabály alapján közbeszerzés
lefolytatása nem szükséges – pályázat útján jogosultságot nyert és a
hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött
Közszolgáltató végezheti.

(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár, és a (2) bekezdés
alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a
Képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást
adhat a közszolgáltatás teljesítésére addig, amíg az új Közszolgáltató
közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történő kijelölésére nem kerül sor.

7. A Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

32. §

(1)  Az Önkormányzat  közigazgatási  területén  a szilárd hulladékszállítási
közszolgáltatást  a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Közszolgáltató) látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
szerződés alapján.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátási területen a Közszolgáltatást csak a
Közszolgáltató végezheti. Amennyiben a Közszolgáltatás érdekében a
Közszolgáltató alvállalkozókkal köt szerződést, az alvállalkozók
tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.

(3) A Közszolgáltató teljes körűen ellátja  a hulladékról szóló törvényben,
valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

(4) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló
szilárd hulladékot a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt



1166

napokon köteles elszállítani, heti egy alkalommal.

(5) A Közszolgáltató köteles a közterületen elhagyott, továbbá
ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítására, ha
annak a hulladékbirtokos nem tesz eleget, vagy nem állapítható meg a
hulladékbirtokos személye. Amennyiben a hulladékbirtokos személye
ismert vagy ismertté válik, vele szemben a Közszolgáltató az
elszállított hulladék mennyiségéhez és minőségéhez igazodó külön díj
felszámítására jogosult. Amennyiben a különdíj megfizetésére kötelezett
személye nem állapítható meg, a Közszolgáltató a számlát az
önkormányzatnak jogosult benyújtani.

(6) A Közszolgáltató a közszolgáltatási   tevékenységéhez kapcsolódóan
az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a
lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és  a háztartási
hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait
(település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe)
kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenőrzések során történő
felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően.

8. A közszolgáltatás ellátásának rendje, az ingatlanhasználó és a
Közszolgáltató jogai és kötelezettségei

33. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni
és a közszolgáltatásért meghatározott díjat megfizetni.

(2) Az ingatlanhasználó a szolgáltatás díját a Közszolgáltatóval létrejött
szerződésben meghatározott módon egyenlíti ki.

(3) A szemétszállításba bevont területeken a szállítás díjából az önkormányzat
100 %-os kedvezményt biztosít.

(4) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a
rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.

(5) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer
kivételével - a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által
megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel
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megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata
közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem
akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset
vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(6) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi
hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.

(7) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 18.00
órától lehet kihelyezni a közterületre.

(8) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb
szilárdhulladékot és a kerti hulladékot a Közszolgáltató által megjelölt
időpontban helyezheti ki elszállítás céljára.

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés
egyes tartalmi elemei

34. §

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 2014.
október 1-jétől 10 évre kötötte meg.

(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A
felmondás ideje alatt a szolgáltatást a Közszolgáltató változatlan feltételek
mellett köteles teljesíteni.

35. §

(1) Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató  a kötelezően igénybeveendő
közszolgáltatásra, valamint a Közszolgáltatónak és az ingatlanhasználónak
jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére
vonatkozóan szerződést kötnek egymással.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:
a) a felek megnevezése,
b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,
c) a teljesítés helye,
d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által
alkalmazott gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,



1188

e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,
f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon
előreláthatólag keletkező hulladékmennyiség, amelyre a közszolgáltatást a
megrendelő igénybe veszi,
g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,
h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,
i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,
j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,
k) az irányadó jogszabályok meghatározása,
l) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

(3) A Közszolgáltató és az Önkormányzat által megkötött
szerződésnek a szállítás gyakoriságára vonatkozó módosítására a
bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a
módosítást az Önkormányzat a negyedévet megelőzően legalább 15
nappal korábban kezdeményezte a Közszolgáltatónál.

36. §

(1) Az ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban
kérheti a Közszolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte
idejére, amennyiben legalább megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát
életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja.

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be,
az ingatlanhasználó a Közszolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt
bejelenteni.

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe
tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű
értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot köteles elszállítani a
hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást az
esemény bekövetkeztétől, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi
engedélyének kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a
Közszolgáltatónál az új tulajdonos, illetve új lakóház esetén a tulajdonos. Ez
esetben az új ingatlanhasználó a Közszolgáltató szerződéskötési ajánlatának
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás
teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni.

(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó
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személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a
tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt
követően az új tulajdonos köteles megfizetni.

10. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és
feltételei

37. §

(1) A Közszolgáltatónál alkalmazható, szabvány szerinti edények:
a) 60 liter űrtartalmú edény,
b) 120 liter űrtartalmú edény.

(2) A települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállítása az (1) bekezdés
szerinti – az ingatlanhasználó tulajdonát képező szabvány hulladékgyűjtő
edényből, vagy 60 illetve 120 l-es hulladékgyűjtő zsákból történik.
Amennyiben az edényzet megtelt - a többlethulladék nem háztartási (egyéb)
szemét „ZV Nonprofit Kft.” felirattal  ellátott zsákban történik. A szállító
zsák ára tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás díját.

11. Záró rendelkezések

38. §

(1) E rendelet 2014. november 14-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról,
valamint a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló 10/2004. (III.29.) önkormányzati rendelet.

(3) A 33. § (3) bekezdése 2015. január 1-jén hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                                          jegyző

4. Napirendi pont:

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
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begyűjtésére vonatkozó rendelet megalkotása

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

Vámos Istvánné dr.: Módosító javaslat érkezett a 9. §-ban foglaltakra.
Felvetődött, hogy a szolgáltató és a lakos között nem jön létre szerződés, ezért
ezt az egészet ki kellene hagyni.

Klisóczkiné Papp Andrea: Akkor a (3) bekezdést is ki kellene venni. A
törvény viszont azt mondja, hogy a szerződés egyes tartalmi elemeit is meg
kell határozni a rendeletben.

Vámos Istvánné dr.: Akkor javaslom, hogy hagyjuk benne az egész 9. §-t. A
Ptk. szerint a ráutaló magatartás is szerződésnek számít.

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

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolja a
rendelet elfogadását.

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

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2014. (XI. 13.)
önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 13/2014. (X. 31.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében biztosított
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véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed Arló nagyközség közigazgatási
területén minden közcsatornával el nem látott területen lévő ingatlan
tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (a
továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos).

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed az (1) bekezdés szerinti
ingatlantulajdonosnál, keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizek begyűjtésére, kezelésére, valamint az erre vonatkozó
közszolgáltatás ellátására.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az ipari szennyvízre és a veszélyes
hulladékokra, valamint az ezekkel összefüggő tevékenységekre.

(4) Az az ingatlan tulajdonos, akinek ingatlanán nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg
gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül
vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizét a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági
tevékenysége során keletkezett, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvízétől elkülönítetten gyűjteni,és arra a közszolgáltatást igénybe venni,
feltéve, hogy a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről nem a
közszolgáltatásnak megfelelően gondoskodik a z (5) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően.

(5) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíznek a kezeléséről a vízgazdálkodásról szóló
törvényben foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik.

2. Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. közműpótló létesítmény: közcsatornával el nem látott területen keletkező
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szennyvíz gyűjtésére, tárolására, kismértékű kezelésére szolgáló, az ingatlanon
elhelyezett műtárgy vagy akna,
2. közszolgáltató: Arló nagyközség közigazgatási területére a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező
közszolgáltatás ellátására kiválasztott és Arló nagyközség Önkormányzatával
közszolgáltatás végzésére közszolgáltatási szerződést kötött gazdálkodó
szervezet.
3. közszolgáltatási díj: e rendelet hatálya alá tartozó nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás
igénybevételéért az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak fizetendő, e
rendeletben meghatározott díj.

3. A közszolgáltatás tartalma

3. §

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatás (a továbbiakban: közszolgáltatás) az alábbi tevékenységekre
terjed ki:

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ideiglenes tárolásra szolgáló gyűjtőhelyről történő begyűjtésre,
továbbá az elszállítást végző közszolgáltató részére átadott nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ártalmatlanítás céljából történő
elszállítására,

b) az a) pontban foglaltak szerint gyűjtött, begyűjtött és elszállított
szennyvíz ártalmatlanítása céljából a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíznek az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen történő
elhelyezésére.

4.  A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése

4. §

(1) Arló nagyközség közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló közszolgáltatást az Észak-
magyarországi Regionális Vízművek Zrt. (székhelye: 3700 Kazincbarcika,
Tardonai út 1.) (a továbbiakban: közszolgáltató) látja el Arló Nagyközség
Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat) kötött közszolgáltatási
szerződés alapján.

(2) Arló nagyközség közigazgatási területén lévő ingatlanokon keletkező nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet kizárólag az Ózd Városi
Szennyvíztisztító telep 3600 Ózd, Kovács-Hagyó Gyula u. 5. szám alatti
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kijelölt ártalmatlanító helyen kell elhelyezni, a Közszolgáltató által
üzemeltetett Ózd városi szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyában, kivéve,
ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges.

5. A közszolgáltatás ellátásának rendje és módja

5. §

(1) Valamennyi ingatlantulajdonos köteles gondoskodni az ingatlanán
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű
gyűjtéséről.

(2) Ahol a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közcsatornán
történő elvezetésének lehetősége nem biztosított, a keletkező nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz megfelelő gyűjtését, rendszeres
elszállítását annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak történő
átadással az ingatlantulajdonosnak kell biztosítani.

(3) A (2) bekezdés hatálya alá tartozó ingatlantulajdonos az ingatlanán
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezéséről az e
rendeletben meghatározott módon, a közszolgáltatás igénybevétele útján
köteles gondoskodni.

6. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai

6. §

A közszolgáltatás tekintetében az Önkormányzat feladata
a) a közszolgáltatás körébe tartozó, nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz rendszeres átvételének, elszállításának és ártalmatlanításának
megszervezése és ellenőrzése,
b) a közszolgáltatás ellátására közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatóval
közszolgáltatási szerződés megkötése.

7. A közszolgáltató és az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei

7. §

(1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002 (IV
10.1) EüM rendelet 6. §-ban foglalt eszközökkel és az ott meghatározott
feltételek szerint köteles ellátni.
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(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet
köteles az ingatlantulajdonos megrendelése alapján a vele egyeztetett
időpontban begyűjteni és végleges ártalommentes elhelyezés céljából a 4. § (2)
bekezdésében megjelölt szennyvíztelepre szállítani.

8. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező közüzemi
csatornahálózatba be nem vezetett háztartási szennyvizet a környezetvédelmi
és közegészségügyi jogszabályi előírások, illetve az ingatlan tulajdonosára
vonatkozó hatósági előírások szerint gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását az
ingatlantulajdonosnak kell megrendelni a közszolgáltatótól.

(3) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet a 4. § (l) bekezdésében megjelölt közszolgáltatóval köteles
elszállíttatni.

(4) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben
elvégeztetni a közszolgáltatást, és elvégzéséhez a szükséges feltételeket
biztosítani, így különösen a gyűjtőhely megközelíthetőségét a szállítójármű
számára oly módon, hogy az feladatát elláthassa.

(5) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásáért az l. mellékletben
meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.

8. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei

9.§

(1) A közszolgáltatóval a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére és a háztartási szennyvíz
ártalmatlanítására az Önkormányzatírásban 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.

(2) A közszolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató
között a Ptk. közüzemi szerződésekre vonatkozó rendelkezései szerint
szerződéses jogviszony jön létre.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló
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közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződésben meg kell határozni
a) a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait
(közszolgáltatást igénybe vevő t ermészetes személy neve, lakcíme,
születési helye és ideje, anyja neve; jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetek székhelye, adószáma,
számlavezető pénzintézete),
b) a szerződés tárgyát,
c) a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját,
d) a teljesítés helyét,
e) a begyűjtésre vonatkozó szabályokat,
f) a felek jogait és kötelezettségeit,
g) a közszolgáltatási díj megállapítását,
h) a számla kiegyenlítésének módját,
i) a szerződés módosításának, felmondásának feltételeit.

(4) A közszolgáltató jogosult a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt személyes
adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében, különösen az
igénybe vett szolgáltatás ellenszolgáltatásának teljesítésével összefüggésben.
A személyes adatok kezelése során a közszolgáltató az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011 évi CXII.
törvény rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.

9. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és
elszállításával kapcsolatos kötelezettségek, a közszolgáltatás

igénybevételének módja és feltételei

10. §

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvizet az ingatlana területén belül zárt, vízzáró kivitelű közműpótló
létesítményben összegyűjteni.

(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a
közműpótló létesítménybe mérgező, tüz-, és robbanásveszélyes anyagot, állati
tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést
végző vagy más személyek testi épségét, egészségét, valamint a
szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését vagy műtárgyainak állagát.

(3) 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.
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(4) 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.

(5) A (4) bekezdés szerinti engedély birtokában az ingatlantulajdonos a
berendezés üzembe helyezésétől számított 15 napon belül köteles a
közszolgáltató felé bejelentéssel élni.

10. A fizetendő díj megállapítása

11. §

A képviselő-testület a közszolgáltatás díját a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 44/D. §-ban foglaltak figyelembevételével határozza meg. Az
érvényes díjtételeket a rendelet l. melléklete tartalmazza.

12. §

(1) A közszolgáltató a díjat a közszolgáltatás elvégzését követően azonnal,
nyugta alapján jogosult beszedni, melyről utólag számlát állít ki.

(2) A közszolgáltató által a díj kiszámítására vonatkozó előírások alapján -
készített és minden év november 31. napjáig Arló nagyközség
Önkormányzatához eljuttatott díjkalkulációjához képest díj csökkentő
tényezőként kell figyelembe venni a költségek ellentételezéseként kapott
költségvetési
támogatást.

(3) A közszolgáltatási díj fizetendő összegét a közszolgáltató állapítja meg az
egységnyi díjtétel és az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz mennyiségének a szorzata alapján. Az elszállított nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét a szállítást végző gépjárműbe
gyárilag beépített szintjelző vagy a zárt rendszerű szennyvíztároló medence
térfogatából kell meghatározni.

(4) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével
kapcsolatban az ingatlantulajdonos a közszolgáltatónál, a számlázással
kapcsolatban pedig a díj beszedőjénél írásban kifogást emelhet.
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11. Záró rendelkezések

13. §

a) Ez a rendelet 2014. november 14. napján lép hatályba.

b) Hatályát veszti a települési folyékony hulladék kezelési
közszolgáltatásról szóló 11/2003. (VII.7.) önkormányzati rendelet.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

1. melléklet a 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelethez

Arlóban érvényes nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésének díjai

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

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!
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5. Napirendi pont:

Közterület elnevezéséről szóló rendelet megalkotása

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
a rendelet elfogadását. Korábbi ülésünkön a Ságvári tér név helyett én
javasoltam a Széchenyi István nevet. Most azt kérem, hogy kérdezzük meg az
ott lakókat is.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a rendelet
elfogadását.

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

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi rendeletet alkotja:

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének

16/2014. (XI. 14.)
önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről, az elnevezésük megváltoztatására
irányuló kezdeményezés és házszám megállapítás szabályairól

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51.§
(5) bekezdésében és a 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv 13. § (1) bekezdés 3.
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arló Nagyközség
Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 13/2014.(X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében
meghatározott véleményezés jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és
Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A közterület elnevezésének általános
szabályai
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1. §

(1) Minden közterületet el kell nevezni. A közterület nevét jól látható módon,
névtáblán kell feltüntetni.

(2) Az újonnan létrejött közterület nevét a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzését követő egy éven belül kell
megállapítani.

(3) Közterület elnevezését a megállapításától számított 10 éven belül nem
lehet megváltoztatni.

(4) Ha egy közterület a településrendezés, beépítés következtében két vagy
több részre tagozódik, egységes utcaként megszűnik, az elkülönült
utcarész(ek)nek – az elkülönüléstől számított egy éven belül – más nevet
kell adni.

(5) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön
elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.

2. §

(1) Közterületet személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről
vagy fogalomról lehet elnevezni.

(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés
rövid és közérthető, a magyar helyesírás szabályainak megfelelő legyen.

(3) A nagyközség közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület
nem lehet.

(4) A közterület elnevezése során figyelembe kell venni a már meglévő
belterületi üdülőterület, közterületek növény – és állatvilágra utaló
utcanevek tipológiáját.

(5) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az
elnevezés olyan személyeknek állítson emléket,
a) akinek közismert tevékenysége a nemzet történelmében vagy az
emberiség egyetemes történelmében kiemelkedő jelentésű volt és
személye közmegbecsülésnek örvend,
b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb
területein kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott,
c) akinek Arló nagyközség életében, történetében kiemelkedő szerepe
volt, tevékenységével hozzájárult a település fejlődéséhez, hírneve
öregbítéséhez, élete, munkássága valamely módon Arló nagyközséghez
kötődik.
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2. A közterület elnevezésének eljárási szabályai

3. §

(1) Közterület nevének megállapítását vagy megváltoztatását
kezdeményezheti:

a) a polgármester,
b) a Képviselő-testület,
c) a Képviselő-testület bizottsága,
d) Arló Nagyközség Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)

képviselője,
e) Arló nagyközség közigazgatási területén bejelentett lakcímmel

rendelkező, ugyanazon utcában a 18. életévét betöltött lakók legalább
fele,

f) Arló nagyközség közigazgatási területén ingatlannal, székhellyel,
telephellyel rendelkező jogi személy.

(2) A közterület nevére, a rendelet-tervezet 1. mellékletét képező
formanyomtatvány kitöltésével lehet javaslatot tenni.

(3)  A beérkezett javaslat e rendelet 1.§ - 3.§-ának történő megfelelését
előzetesen a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság vizsgálja.

(4) Amennyiben a beérkezett javaslat nem ellentétes a jogszabályokkal, úgy a
jegyző gondoskodik annak az Arlói Polgármesteri Hivatal (a
továbbiakban: hivatal) hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján
történő közzétételéről.

(5) A (4) bekezdés szerinti közzétételtől számított 30 napon belül lehet
egyéb javaslatot benyújtani ugyanazon közterület elnevezésére.

(6) A jogszabályokkal összhangban lévő javaslatokat a jegyző helyi
társadalmi vitára bocsátja.

(7) Nem kell helyi társadalmi vitára bocsátani, amennyiben a közterület
elnevezésére csak egy javaslat érkezik.

4. §

(1) A jegyző a hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján
történő közzététel útján megismerteti a beérkezett javaslatokat.

(2) Az érintett közterületen lakók e rendelet 2. mellékletét képező értesítő lap
kitöltésével és a hivatalba történő eljuttatásával az (1) bekezdés szerinti
közzétételtől számított 30 napon belül fejezhetik ki véleményüket arról,
hogy melyik elnevezést tartják leginkább helyénvalónak, megjelölve
annak indokát is.
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(3) A beérkezett értesítő lapok megvizsgálását követően a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság véleményét figyelembe véve a Képviselő-
testület az adott közterület elnevezésének azt a javaslatot választja, mely
a legszélesebb körű támogatást kapta.

(4) A közterület elnevezéséről a Képviselő-testület határozattal dönt. A
döntést a hivatal hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján közzé kell
tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell többek között az
Okmányirodát, az illetékes földhivatalt, a helyi rendőrkapitányságot,
postahivatalt, tűzoltóságot, mentőállomást és a közmű-szolgáltatókat.

(5) Új közterület kialakítása esetén a beérkezett javaslatok alapján, helyi
társadalmi vita nélkül a Képviselő-testület dönt a közterület
elnevezéséről.

3. A házszám megállapítására vonatkozó
szabályok

5. §

(1)A házszámot a közterületről jól látható táblán feltüntetett arab számmal
kell ellátni. Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem ismétlődő
házszám tartozik.

(2)A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül tartalmazhatja a közterület
elnevezését, illetve a helyrajzi számot is a házszám előtt, fölött vagy
mellett kiírva.

(3)Ha egy ingatlan több közterülettel (utcával) való érintkezés miatt több
házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és a hozzátartozó
házszámot kell használni, ahol a főbejárati ajtó található.

(4)A közterület házszám megállapítását úgy kell elvégezni, hogy az érintett
közterület számozását a magasabb rendű közút irányából kell megkezdeni.

(5)A házszám növekedésének irányát tekintve az utca jobb oldalán lévő
ingatlanok páros, a bal oldalán lévő ingatlanok páratlan számozást
kapnak. Terek esetén a házszámozás 1-től kezdődően folyamatos, az
óramutató járásával megegyező irányú.

(6) A rendelet hatálybalépését megelőzően meglévő, kialakult számozási
rend nem változik.

(7) Az ingatlan házszámának megváltoztatása csak abban az esetben
lehetséges, ha:

a) az ingatlan házszáma a hivatalos ingatlan-nyilvántartásban nem
szerepel, csak helyrajzi számmal meghatározott, vagy
b) több ingatlan azonos utcanév és azonos házszámmal szerepel a
hivatalos ingatlan-nyilvántartásban, vagy



3322

c) az ingatlan utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése
nem a kialakult növekvő számsorban található, vagy
d) ingatlan megosztására, vagy
e) ingatlanok egyesítésére kerül sor.

4. Névtáblák elhelyezésének
szabályai

6. §

(1)A közterület névtábláit a saroktelek kerítésén, ennek hiányában a
saroképületen, vagy külön tartószerkezeten kell elhelyezni.

(2) A névtáblák kihelyezéséről, karbantartásáról, szükség szerint cseréjéről
az önkormányzat gondoskodik.

(3) A névtábla kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosa vagy használója a
névtábla kihelyezését tűrni köteles. Amennyiben a névtábla
elhelyezésével az ingatlanon kár keletkezik, azt a kihelyezésért felelős
szerv köteles megtéríteni.

(4) Amennyiben a névtábla telken (kerítésen) belül, a ház falán kerül
kihelyezésre, úgy annak tisztán tartásáért és láthatóságáért az ingatlan
tulajdonosa, használója vagy kezelője a felelős.

(5) A névtábla kihelyezéséről a kihelyezésével érintett ingatlan tulajdonosát,
kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv köteles értesíteni.

7. §

(1)A közterület elnevezésének megváltoztatása esetén a régi elnevezést
feltüntető névtáblákat, a változásról szóló döntést követő egy évig, piros
átlós vonallal áthúzva az eredeti helyén kell hagyni.

(2)Az új elnevezést feltüntető névtáblákat közvetlenül a régi fölött, alatt vagy
mellett kell elhelyezni.

5. Házszámtábla elhelyezésének
szabályai

8. §

(1) A házszámtáblát az ingatlan utcafronti kerítésére, házfalára, az utcáról jól
látható módon kell az ingatlan használójának, kezelőjének, ennek
hiányában tulajdonosának elhelyezni.



3333

(2) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, olvasható állapotban
tartásáról, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az (1) bekezdés
szerinti kötelezett gondoskodik.

6. Záró rendelkezések

9. §

(1) Ez a rendelet 2014. november 15-én lép hatályba.
(2) A házszámtáblával nem rendelkező ingatlan tulajdonosa, kezelője,

használója a 8. § (1) bekezdésben foglalt házszámtábla kihelyezési
kötelezettségének 2015. június 30-ig köteles eleget tenni.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző
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1. melléklet a 16/2014.(XI. 14.) önkormányzati rendelethez

JAVASLAT KÖZTERÜLET
NEVÉRE

A közterület jelenlegi megnevezése:
....................................................................................................................................................

A közterület új megnevezése .......................................................................................................

Javaslattevő:................................................................................................................................
Születési hely: .................................................................................................................... ……..
Születési idő: ................................ év ................................................. hónap .................... nap
Anyja neve: .............................................................................................................................
Lakcíme:......................................................................................................................................

Indokolás:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Dátum: .......................................................................................

Javaslattevő aláírása: ..................................................................



2. melléklet a 16/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

ÉRTESÍTŐ LAP Közterületnév
javaslathoz

A közterület jelenlegi megnevezése:
...................................................................................................................................................

Javaslattevő:................................................................................................................................
Születési hely: ............................................. Születési idő: ................................. év
................................................... hónap ................... nap
Anyja neve: ..................................................................................................................
Lakcíme:......................................................................................................................................

Új közterületnév javaslat Javaslata*
(a megfelelő négyzetbe tett „x”-el jelölje)

Indokolás:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

* Érvényesen javaslatot tenni csak 1 négyzetbe tett „x”-el lehet



6. Napirendi pont:

Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési
megállapodás

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság tárgyalta
a megállapodást. Nincs tartalmi változás benne, a bizottság javasolja az
elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3 igennel és 1
nemmel javasolja a megállapodás elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást az együttműködési megállapodásra.

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

141/2014. (XI. 13.) határozat:
Tárgy: Együttműködési megállapodás Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi
Önkormányzatával

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Arló Nagyközség
Önkormányzata és Arló Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja.

Határidő: minden év január 31., illetve általános vagy időközi választás
esetén az alakuló ülést követő 30 napon belül
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester
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7. Napirendi pont:

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft.-vel kapcsolatos
döntés

Vámos Istvánné dr.: Ipacs László ügyvezető kéri-e zárt ülés tartását?

Ipacs László: Igen.

Vámos Istvánné dr. polgármester zárt ülés tartását rendeli el.
Zárt ülés jegyzőkönyvét lásd külön.

8. Napirendi pont:

Kézművesházhoz hiányzó összegről döntés

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság idő
hiányában nem tárgyalta az előterjesztést.

Papp Zsóka: Ha elkészült a munka, azt ki kell fizetni. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság javasolja az hiányzó összeg kifizetését.

Bíró Ferenc: Benyújtásra került a pótmunka igény. Majd később kiderült,
hogy nincs más lehetőség, a pályázati rendszer miatt pótmunka nélkül nincs
ház. Az eredeti műszaki tartalommal építette meg a vállalkozó. Úgy
gondolom, hogy ezt ki kell fizetnünk.

Tengely László: Hiba van valaki részéről?

Vámos Istvánné dr.: Sem vállalkozói, sem építői hiba nem történt. A
pályázati teljes összeget, 30 MFt-ot szerettünk volna megpályázni. Azonban
kiderült, hogy csak 19,5 MFt áll rendelkezésre.  Csökkenteni kellett a ház
műszaki tartalmát. A ház értéke nem kevesebb. Birtokba is vettük, dolgoznak
már benne. Ünnepélyes átadás még nem volt.

Balázsné Király Rita: A véleményem nem változott. A 19 MFt-hoz képest a
pótmunka az 1/3-a, nagyon sok. Nagyon tetszik a ház, de nem tudom
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jószívvel megszavazni. A költségvetésből nagyon fog hiányozni ez az összeg.
Nincs más megoldás, ezt is tudom.

Bíró Ferenc: A ház értéke nem 19 MFt, hanem 25 MFt. Nem pótmunkáról
van szó, ennyiből lehet megépíteni. A pályázati forrás szűkült be. Az
önkormányzati költségvetést én is nagyon féltem, de a szerződést be kell
tartanunk.

Klisóczkiné Papp Andrea: Az Egyesület pályázott, az Egyesületnek
képződött a hiány. Az Egyesületet támogatjuk ezzel az összeggel.

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást, hogy a 2015. évi költségvetés
terhére az Egyesületet 6,5 MFt-tal támogassuk.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással
az alábbi határozatot hozza:

145/2014. (XI. 13.) határozat:
Tárgy: Kézművesház pótmunka költségének vissza nem térítendő támogatása

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
Arlói Közéletért és Kultúráért Egyesület részére vissza nem térítendő
támogatás formájában az Önkormányzat a végszámla kifizetéséhez szükséges
6,5 MFt-os összeget a 2015. évi költségvetése terhére kifizesse.

Határidő: 2015. március 31.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

9. Napirendi pont:

Indítványok, javaslatok

a.) Arany János Tehetséggondozó Program

A napirendi pont előterjesztője: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
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Klisóczkiné Papp Andrea: Szikora Viktor Márk Arló, Ady E. út 20. sz. alatti
tanuló a Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Borsodszentgyörgyi
Tagiskolájának tanulója. A Neumann János Középiskolába kéri felvételét.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja
a tanuló támogatását.

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

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

146/2014. (XI. 13.) határozat:
Tárgy: Arany János Tehetséggondozó Programbanban való részvétel

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy
Szikora Viktor Márk (sz: 2000. 12. 23. an: Bíró Ágnes) Arló, Ady Endre
út 20. sz. alatti tanuló Arló Nagyközség képviseletében részt vegyen az Arany
János Tehetséggondozó Programban.

Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban
való részvétele idejére (max. 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 5000 Ft
ösztöndíjat nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét költségvetésében
biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az
alábbi határidőre a tanuló által első helyen kiválasztott középiskola részére
küldje meg.

Határidő: 2014. december 9.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b.) Közérdekű bejelentések

Tengely László: Voltam a Kézművesháznál, ahol 1-2 műszaki hibát találtam.
A füves terület, az egész udvar a ház felé lejt. A ház végén a csatorna nincs a
betonba vezetve. A térburkoló, amivel le van rakva körbe, már több helyen le
van törve. A fal le van rugdosva.
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Vámos Istvánné dr.: Most már vannak ott gondnokok, akik vigyáznak a
házra. Tavasszal majd elvégezhetjük ezeket a korrekciókat, valamint a ház
hátánál élősövényt fogunk telepíteni. A jövő évi startmunka programban
levendulát is fogunk ültetni.

Tengely László: Az út szélén van egy nagyon mély vízelvezető árok, arra
rácsot kell rakni, mert veszélyes. A csahósi zsidó temetőnél megáll a víz, van
ott pár ház fent. Vagy járda, vagy beton kellene oda. A könyvtár felé vezető
járda nagyon veszélyes, hatalmas lyuk van a betonban.

Balázsné Király Rita: A testületi tagokat meghívom az Idősek Estjére.

Vámos Istvánné dr.: Megjelent a Nagy Önkormányzati Kézikönyv. A
képviselőknek hasznos könyv lehetne a kötelező tanfolyamra. 12800 Ft az
ára. A könyvtárba esetleg meg lehetne rendelni?

Tengely Katalin: Meg lehet rendelni, van még pénz.

Vámos Istvánné dr.: A Honvédelmi Minisztérium egy hagyományőrző
programot jelentett be. Egy lovasportya fog áthaladni Arló területén december
5-én. Meg fogjuk kérdezni, hogy kérik-e a hivatal nyitva tartását, esetleg a
lovak ellátását.

Papp Zsóka: A tói csárdáról leszedett tetőt az intézmény garázsára fel
lehetne rakatni?

Vámos Istvánné dr.: Igen, semmi akadálya.

Bíró Ferenc: Az Ady Endre úton 12 oszlopon nem ég a lámpa, ezeket
cseréljék ki. A temetőben a Gondolat-kör állíttatott egy haranglábat
lélekharanggal, holnap 4 órakor lesz a megszentelése, mindenkit szeretettel
meghívunk.

Tengely Katalin: Jövőre támogatja-e a testület a Kézművestábort?
Szeretném, ha nem menne át a döntés a következő évre, mert vannak már
pályázati lehetőségek.

Vámos Istvánné dr.: A következő testületi ülésre kérünk előterjesztést.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ellenőrizte a
képviselői vagyonnyilatkozatokat. Minden képviselő leadta időben a
vagyonnyilatkozatát.
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Klisóczkiné Papp Andrea: A méltatlansághoz kapcsolódóan a
köztartozásmentes adózói nyilvántartásba vételről és az adóhatóság igazolását
is leadta minden képviselő.

Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester                                                                                            jegyző

Solymosi Katalin
jegyzőkönyvvezető


