
 
 

 
 
 

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

október 11-én megtartott rendkívüli üléséről 
 
 
Megjelent önkormányzati képviselők: 
Vámos Istvánné dr. 
Varró Lajos 
Balázsné Király Rita 
Balogh Edina 
Bíró Ferenc  
Dr. Springer József 
Vámos Andrásné 

polgármester 
alpolgármester 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 
képviselő 

 
Távollévő önkormányzati képviselők: 
Nincs 
 
Meghívottak neve, megjelenésük ténye: 
 
Berencsi Lajosné 
Horvát Ernő 
Koós Lajos 
Papp Zsóka 
Méhész Dezső 
Lukán Istvánné  
Ipacs László 
Tengely Katalin  
Csipkés Vilmos  
Schlága István 
Kiss Emőke 
Feledi Józsefné 
Klisóczkiné Papp Andrea 
Fógel Orsolya 
Solymosi Katalin 

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

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

   
 
Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, minden képviselő jelen van.  
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Javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására. A javaslatot a 7 jelenlévő 
képviselő egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogad el: 
 
 

Javasolt és elfogadott napirendi pontok: 
 

1./ Szennyvízcsatornázás és tisztítás (KEOP-7.1.0/11-
2012-0062.) pályázat lebonyolításához kölcsönszerződés 
megkötése 
2./ Szociális tűzifa program 
3./ Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 
részesedés  
4./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra támogatási 
igény benyújtása 
5./ Tájékoztatások 
 
Vámos Istvánné dr.: Szándékunk szerint egy napirendi pont lett volna a mai 
rendkívüli ülésen, a szociális tűzifa program. Ma délelőtt viszont felmerült 
még további 2-3 téma.  
 
 

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

1. Napirendi pont: 
 

Szennyvízcsatornázás és tisztítás  
(KEOP-7.1.0/11-2012-0062.)  

pályázat lebonyolításához kölcsönszerződés megkötése 
 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: A pályázat kapcsán elérkeztünk a számlák 
benyújtásához, már történtek is kifizetések. Most a tervező jogosult lenne 
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7 720 000 Ft-os munkadíjra. Az önkormányzat nem rendelkezik ezzel az 
összeggel. A tervező megelőlegezné nekünk ezt az összeget, azt követően 
lehívhatjuk a pályázati összegből, és visszaadhatjuk neki. Ez technikai kérdés, 
december 31-ig vissza is fizetnénk neki. A számlákat ÁFA terheli. Elkészült a 
kölcsönszerződés, a megkötésének jogi akadálya nincs. Hitel felvételéhez a 
kormány hozzájárulására lenne szükség, kivéve ha az önkormányzat központi 
költségvetésből, vagy EU-s alapból nyújtott pályázat előfinanszírozásához 
szükséges ügyletet akar kötni. Egyeztettük a Kormányhivatallal, szerintük 
sincs akadálya. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, kérem a véleményt. 
 
Bíró Ferenc: Miután kifizetési ütemezés szerint kapjuk a pénzeket, ezért 
mindenképpen szükség van a kölcsönre. A Pénzügyi és Településfejlesztési 
Bizottság javasolja a kölcsönszerződés elfogadását. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Mivel hitel felvételéről van szó, név szerinti 
szavazás szükséges. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a kölcsönfelvétellel kapcsolatos szavazatokat.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea egyesével olvassa a neveket, a polgármester és a 
képviselők igennel, nemmel vagy tartózkodással szavazhatnak. 
 
Vámos Istvánné dr.: Igen. 
 
Varró Lajos:  Igen. 
 
Balogh Edina: Igen. 
 
Balázsné Király Rita: Igen. 
 
Dr. Springer József: Igen. 
 
Bíró Ferenc: Igen. 
 
Vámos Andrásné: Igen. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
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178/2013. (X. 11.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzata és a Transdowell Zrt. között 
megkötendő kölcsönszerződésről 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – A Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) 
bekezdésének a) pontja alapján, mely szerint „Nincs szükség a Kormány 
hozzájárulására a) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más 
nemzetközi szervezettől megnyert pályázat önrészének és az így megnyert 
támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló” ügylet megkötéséhez – 
a kölcsönszerződés tartalmát jóváhagyja az Arló Nagyközség Önkormányzata 
és a Transdowell Zrt. közötti, a jelen határozat mellékletében foglaltak 
szerinti szövegezésű 7 720 000 Ft összegű kölcsönszerződést. 
 
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal és 2013. december 31. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

  
2. Napirendi pont: 

 
Szociális tűzifa program 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Újra lehetőséget biztosít a kormány a szociális tűzifa 
programba való bekapcsolódásra. Azok az 5000 fő alatti lakosságszámú 
települések igényelhetik, akik normatív lakásfenntartási támogatásra 
normatívát igényelnek. Tavaly nem kellett önrészt vállalni, csak a szállítás 
költségét. A jelenlegi szabályozás alapján önrészt is kell vállalni, kétféle 
típusú feladat megrendeléséről lehet szó. Lombos fa esetében 1200 Ft/m3 + 
ÁFA önrész, száraz fa esetében 1000 Ft/m3 + ÁFA. Mi maximum 942 m3-t 
igényelhetünk.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Januárban 196 m3 fa szállítása és az önerő 
905 000 Ft-ba került. Ha 942 m3-t igénylünk, akkor a szállítás és az önerő 
együtt megközelítőleg 3 100 000 Ft.  
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Vámos Istvánné dr.: Vegyük figyelembe, hogy a kiosztás körül milyen 
események voltak.  
 
Dr. Springer József: Azért fizetnénk, hogy pár ember meggazdagodjon rajta, 
feleslegesnek tartom. Az a probléma, hogy eladták a fát áron alul. 
 
Bíró Ferenc: Az év eleji program nem érte el a célját. Nem oda került a fa, 
ahová szántuk. A másik probléma pedig, hogy honnan vegyünk el ennyi 
pénzt. A pályázathoz szükséges pénzt is kölcsönöznünk kell. Nem támogatok 
ilyen akciót. 
 
Balázsné Király Rita: Ez mind igaz, de a bizottságunk tudja, hogy sokan rá 
vannak szorulva. Sok idős is rászoruló lenne. A bizottságunk hitvallása szerint 
igennel szavazok. 
 
Varró Lajos:  A költségvetés elfogadása óta mindig keressük a pénzt. 
Minimálbérért foglalkoztatunk embereket az intézményekben, akik 
becsületesen dolgoznak. Kerestük a lehetőségét, hogyan tudnánk rajtuk 
segíteni, de pénzhiány miatt nem tudunk. Nem tudom támogatni az 
előterjesztést. 
 
Bíró Ferenc: Nem biztos, hogy azok érdemelnék, akik a jogszabály alapján 
rászorulók. Akik kaptak év elején, azok is elégedetlenek voltak.   
 
Vámos Istvánné dr.: Erről még nincs tapasztalatom, de a csirkét is eladták az 
emberek, azt megtapasztaltam. 
 
Balogh Edina: Bennem is kettősség van. Nem látok rá garanciát, hogy meg 
tudjuk győzni az embereket, hogy ne adják el. 
 
Varró Lajos:  Ha adni akarnak, miért kérnek érte önerőt? 
 
Csipkés Vilmos: Meg lehetne előlegezni még ezt ebben az évben. Meg kell 
keresni olyan vállalkozókat, akik olcsón szállítják. A Kisebbségi 
Önkormányzatnak is ki kell kérni a véleményét. Ki lehetne szállítani 
mindenkinek, van egy kis traktorunk. Nem kell azoknak adni, akik tavaly 
elégedetlenkedtek. 
 
Vámos Istvánné dr.: A Kisebbségi Önkormányzat bevállalná a fa kiosztását, 
mint a csirkeosztást? 
 
Csipkés Vilmos: Semmi akadálya. 
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Klisóczkiné Papp Andrea: Ha az önkormányzat kiszállítja, az még plusz 
üzemanyag költség. Nem lehet kihagyni senkit belőle, aki a rendeletben 
meghatározott alacsony jövedelemmel rendelkezik. Azért nem hagyható ki, 
aki egyébként jogosult lenne az ellátásra, mert valaki szerint eladta a fát. Azt 
semmi nem bizonyítja, ilyen feltételekkel nem lehet rendeletet alkotni.  
 
Schlága István: A Polgárőrség se az őrzésben, se a kiosztásban nem vesz 
részt. 
 
Vámos Istvánné dr.: Kérem a szavazást arra, hogy a szociális tűzifa 
pályázatot benyújtsuk-e. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 1 igennel, 4 nemmel szavaz, 2 képviselő 
tartózkodik, így az előterjesztést elutasítják, a szociális tűzifa pályázaton 
nem vesz részt az önkormányzat. 
 

 
3. Napirendi pont: 

 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. 

részesedés 
 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Vámos Istvánné dr.: Megkeresett bennünket az ÉRV, hogy vásároljunk 
részesedést a társaságban. Egy db részvény eladási ára 28 500 Ft, névértéke 
10 000 Ft. Egy db részvény vásárlására teszek javaslatot. Kérem a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 
 

179/2013. (X. 11.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt. részesedés 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete szándékát fejezi ki az 
Északmagyarországi Regionális Vízművek ZRt-ben való részesedés 
megszerzésére egy darab  tagsági jogot megtestesítő „A” típusú részvény 
megvásárlásával a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt-től 10.000 Ft 
névértéken, 28.500 Ft vételáron. 
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Az üzemeltetési szerződés bármely okból történő megszűnése esetére az 
Önkormányzat vételi/visszavásárlási jogot engedélyez a Magyar Állam 
részére megszerzéskori értéken. 
 
Az önkormányzat vállalja, hogy az ÉRV ZRt-vel kötött üzemeltetési 
szerződés hatálya alatt részvényét semmilyen jogcímen nem idegeníti el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi-, és a 
vételi/visszavásárlási jogot alapító szerződés megkötésére. A Képviselő-
testület a vételár fedezetét a költségvetésből biztosítja. 
 
Határid ő: 2013. október 18. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
 

4. Napirendi pont: 
 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra  
támogatási igény benyújtása 

 
A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 
Vámos Istvánné dr.: Állami támogatás iránti igényt lehet beadni október 15-
ig, melyet az önkormányzat adhat be. Nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy 
ezt a támogatást a szolgáltatók megigényeljék. Kérem erre a szavazást. 
 
A 7 jelenlévő képviselőből 7 igen szavazattal, egyhangúlag a következő 
határozatot hozzák: 

 
180/2013. (X. 11.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Lakossági víz- és csatornaszolgáltatásra támogatási igény benyújtása 
 
Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
90/2013. (X.7.) VM rendelet szerinti 2013. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatásra támogatási igényt nyújt be. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény 
aláírására és benyújtására. 
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Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester 
 

 
5. Napirendi pont: 

 
Tájékoztatások 

 
Vámos Istvánné dr.: Újra napirendre kerül a hulladékgazdálkodás. Még 
mindig nem került elfogadásra az új megállapodás. Felhatalmazást kaptam a 
képviselő-testülettől, hogy ezt aláírhassam. Ózd városa visszavásárolhatná a 
részét ebből a társulásból, de most már késő van. Viszont a Társulás 
létrehozta a Zöld Völgy Nonprofit Kft-t. Az a baj, hogy a társulás által 
elkülönített pénzből még az első havi szállításra nincs pénz. Ezt meg kellene 
finanszírozni az önkormányzatnak. Olyan döntés született, hogy egy egyéni 
képviselői indítvány benyújtására ösztönözzük az országgyűlési képviselőket, 
terjesszék a kormány elé a problémát. Kazincbarcika város polgármestere 
szerint, ha a Kft. nem tudja beszedni a kintlévőségeket, akkor minden 
önkormányzat további egy havi díjat finanszírozzon meg. Ez szerintünk 
lehetetlenség, nem lehet bevállalni. A 8. pont még mindig nincs kijavítva. 
Megkerestem a pétervásárai Pevik Kft-t, hogy mennyiért szállítanának. Jó az 
ár, viszont állítólag tönkre mentek. 17-én lesz új ülés, melyre nem tudok 
elmenni. A balatoni táborba mennénk le, a másik két polgármesterrel. Kérek 
Varró Lajos alpolgármester úrnak egy felhatalmazást, hogy írja alá a 
megállapodást, ha a 8. pont javításra kerülne.  
 
Varró Lajos:  Inkább a másik programot kellene elhasztani, jobbnak látom, 
ha a polgármester lesz jelen. 
 
Vámos Istvánné dr.: Jó, akkor szerdán megyünk a Balatonra. Megnézzük 
faház vásárlásának a lehetőségét a balatoni táborba. Közösen fizetné a három 
önkormányzat a költségeket. Ezek a házak maximum 300 000 Ft-ba kerülnek.  
 
Varró Lajos:  Először azt kellene tisztázni, hogy fenntartsuk-e vagy nem. Sok 
önkormányzat van benne, ezért nem működött soha. 
 

Csipkés Vilmos elhagyja a termet. 
 
Bíró Ferenc: Többször megkeresett egy lakos, aki nehezményezi, hogy a 
háza mellett szemétlerakó hely lett. Kiderült, hogy az önkormányzat hordja 
oda a törmeléket. 
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Vámos Istvánné dr.: Megtúrták a tetejét a minap. Kénytelenek vagyunk 
elkeríteni a Vasút út mentén, mert már megint oda hordják a szemetet, a 
bezárt lerakóba. A centeri lerakóba minden magánszemély vihet törmeléket, 
sittet, ingyen veszik át. 
 
Schlága István: A Dózsa út vége állati maradványokkal van tele.  
 
 
Nincs több napirendi pont, a polgármester bezárja az ülést. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
Vámos Istvánné dr.              Klisóczkiné Papp Andrea 
polgármester jegyző 
 
 
Solymosi Katalin 

 

jegyzőkönyvvezető  
 


