
 

 

 

 

 

 

Készült az Arlói Polgármesteri Hivatal tanácstermében Arló 

Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
március 12-én megtartott rendkívüli üléséről 

 

 

Megjelent önkormányzati képviselők: 

Vámos Istvánné dr. 

Varró Lajos 

Balázsné Király Rita 

Balogh Edina 

Bíró Ferenc  

Dr. Springer József 

polgármester 

alpolgármester 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

képviselő 

 

Távollévő önkormányzati képviselők: 

Vámos Andrásné    képviselő   

 

Meghívottak neve, megjelenésük ténye: 

         

Berencsi Lajosné 

Horvát Ernő 

Koós Lajos 

Papp Zsóka 

Méhész Dezső 

Lukán Istvánné  

Ipacs László 

Tengely Katalin  

Csipkés Vilmos  

Klisóczkiné Papp Andrea 

Fógel Orsolya 

Solymosi Katalin             

külső tag 

Külső tag 

Külső tag 

Intézményvezető 

Intézményvezető 

Intézményvezető  

Ügyvezető 

Tájház és Könyvtár vezetője 

RNÖ elnöke 

jegyző 

FTVA képviselője 

Jegyzőkönyvvezető 

Nem jelent meg  

Nem jelen meg 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

Nem jelent meg 

Jelen van 

Nem jelent meg 

Jelen van 

   

Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, egy képviselő nincs jelen. A javasolt napirendi pontokat a 6 

jelenlévő képviselő egyhangúlag, 6 igen szavazattal az alábbiak szerint 

fogadja el: 
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Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 

 

1./ Művelési ág változtatás, vagyonrendelet módosítása 
2./ Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosítása 

3./ Aquaplus Kft. ajánlata 

 

   

Tárgyalt napirendi pontok: 

 

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 

1. Napirendi pont: 

 

Művelési ág változtatás,  

Vagyonrendelet módosítása 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 

Vámos Istvánné dr.: A Kézműves ház építéséhez a Mátyás király úton 

vásároltunk egy ingatlant az önkormányzati ingatlan mellett. Két másik 

ingatlant összevonattunk. Az építési engedély megsürgetése során derült ki, 

hogy az ingatlan közterületként van a vagyonrendeletben, és az 

önkormányzati kataszterben nem is szerepel fő ingatlanként. Művelési ágát 

beépítetlen területté kell nyilvánítani, ehhez a rendeletet is módosítani 

szükséges. Ennek a felülvizsgálata kapcsán kiderült, hogy több ilyen ingatlan 

is van a közelben, amit már most módosítani szükséges. Kérem az 

előterjesztés szerint a művelési ág változtatást. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

a művelési ág változtatást az előterjesztés szerint. 

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is javasolja az 

előterjesztés elfogadását. 

 

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 
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44/2014. (III. 12.) sz. határozat: 

 

 

Tárgy: Művelési ág változtatás az 1192, 1211, 1225 és 1229 hrsz.-ú 

ingatlanok esetében 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az arlói  

 1192 hrsz.-ú ingatlan művelési ágát névtelen közterületről (tér) közútra, 

 az 1211 hrsz.-ú, az 1225 hrsz.-ú, és az 1229. hrsz.-ú ingatlanok 

művelési ágát kivett közterületről beépítetlen területre 

változtatja. 

Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: azonnal, 2014. március 30. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester  

     Klisóczkiné Papp Andrea jegyző 

 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a bizottsági véleményeket a vagyonrendelet 

módosításával kapcsolatban. 

 

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság javasolja 

a vagyonrendelet módosítását. 

 

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a 

vagyonrendelet módosítását. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem az előterjesztés szerint a vagyonrendelet 

módosítására a szavazást.  

 

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

rendeletet alkotja: 

 

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2014. (III. 13.)   
önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről 

és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól 

szóló 9/2012. (VII. 2.) 

 önkormányzati rendelet módosításáról 
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 

bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-

ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonhasznosítás rendjéről és a 

vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 

9/2012. (VII. 2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. 

melléklete helyébe ez a rendelet 1. melléklete lép. 

 

 

2. § 

 

A Rendelet 2. melléklete helyébe ez a rendelet 2. melléklete lép. 

 

3. § 

 

A Rendelet 3. melléklete helyébe ez a rendelet 3. melléklete lép. 

 

4. § 

 

Ez a rendelet 2014. március 14-én lép hatályba és 2014. március 15-én 

hatályát veszti. 

 

 

 

Vámos Istvánné dr.                                                     Klisóczkiné Papp Andrea  

polgármester                                                                                             jegyző 

 

 

2. Napirendi pont: 

 

Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési  

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosítása 
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A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Vámos Istvánné dr.: A Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása módosításra került a 

február 19-i társulási ülésen. A változások a következők: Ládbesenyő 

polgármestere változott, Onga községből város lett, Szalonna község 

székhelye megváltozott. Ezekkel a változtatásokkal módosított társulási 

megállapodást kérem elfogadni. 

 

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 
  
 

45/2014. (III. 12.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Sajó- Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás Társulási 

Megállapodásának módosítása című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 

határozatot hozza: 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

mellékletben szereplő, Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa által 2014. 02. 19. napján a 

8/2014. (II.19.) számú határozatával elfogadott módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását elfogadja. 

 

Határidő: 2014. március 13. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 
 

3. Napirendi pont: 

 

Aquaplus Kft. ajánlata 

 

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

Vámos Istvánné dr.: Az Aquaplus Kft. egy ügyvédi irodán keresztül 

megkeresett minket, felajánlja megvételre az Arló, Petőfi telepen lévő tisztító 
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telepet. Megvásárolhatjuk, vagy tovább küldjük az ajánlatot az ÉRV felé. Ezt 

csak az tudja hasznosítani, aki vízszolgáltatással foglalkozik. 

 

Bíró Ferenc: A Petőfi telepi vízi közmű az Aquaplus kft. tulajdonában van. A 

tulajdonos vállalkozás átadhatja vagy eladhatja nekünk. Viszont most nem 

megfelelő a státusza ennek a vagyonnak. Javaslom, hogy keressük meg az 

ÉRV-t ebben az ügyben, önkormányzati forrás nincs erre, át kell adni nekik. 

A tulajdonszerzéssel kapcsolatos tárgyalásokat le kell folytatni. 

 

Vámos Istvánné dr.: Üzemeltetésre vagy megvételre kérjük? 

 

Bíró Ferenc: Az ÉRV lesz az üzemeltető, megkapja tőlünk, és kifizeti 

helyettünk.  

 

Klisóczkiné Papp Andrea: Egyszeri bérleti díjat kérjünk majd az ÉRV-től 

vagy rendszerest? 

 

Bíró Ferenc: Nem tudom, meg kell vizsgálni. Bízzuk meg Polgármester 

asszonyt, hogy folytassa le a tárgyalásokat annak érdekében, hogy a 

tulajdonunkba kerüljön a tisztító berendezés. 

 

Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást. 

 

A 6 jelenlévő képviselőből 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi 

határozatot hozzák: 
  
 

46/2014. (III. 12.) sz. határozat: 

 

Tárgy: Aquaplus Kft. tisztító berendezés megvételre felajánlása 

 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Aquaplus Kútfúró, 

Építő és Termál-energetikai Kft. tulajdonát képező víziközmű-elemek 

megvásárlásával nem kíván élni.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy vegye fel a 

kapcsolatot az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt-vel a vételi 

vagy bérleti szándék tisztázása érdekében.  

 

Határidő: 2014. március 31. 

Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 

 

 



 7 

 

Nincs több napirendi pont, a polgármester az ülést bezárja. 

 

 

K. m. f. 

 

 

Vámos Istvánné dr.                                                    Klisóczkiné Papp Andrea 

polgármester                                                                                             jegyző 

 

 

Solymosi Katalin 

jegyzőkönyvvezető 


