
 
 
 
 
 

Készült Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 
2013. március 11-én megtartott rendkívüli üléséről 

 
 
Jelen vannak: Varró Lajos alpolgármester, 

Balogh Edina, Balázsné Király Rita, Bíró Ferenc, 
Vámos Andrásné képviselők  
Klisóczkiné Papp Andrea      jegyző  
Janiczak Dávid                      ügyvezető  

 Solymosi Katalin                   jegyzőkönyvvezető 
 
Varró Lajos alpolgármester köszönti a jelenlévőket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, egy képviselő nincs jelen. 
Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet a képviselők egyhangúlag, 5 igen 
szavazattal az alábbiak szerint fogadnak el: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. anyagkészletének 
értékesítése 

 
Varró Lajos: Megnyitja az 1. napirendi pontot. 
 
 

1. Napirendi pont: 
 

Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. anyagkészletének 
értékesítése 

 
 
A napirendi pont előterjesztője: Varró Lajos alpolgármester 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Varró Lajos: Megérkezett a másik árajánlat is, amire vártunk.  
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Bíró Ferenc: A Borsodvíz Zrt. árajánlatát ismertetem a testülettel. Az 
anyagkészlet végösszege javítva van, 973.378,- Ft, mert a műanyag vízóra 
akna már szerepel a tárgyi eszközök listáján. Az ügyvezető negatívumként 
említi az összegzésében, hogy a Zrt. fizetési időpontja kétséges. Ezzel nem 
értek egyet, ha ki van állítva a számla, akkor a fizetési határidőben fizetni 
fognak.  
 
Varró Lajos: Nem szerepel benne az IFA tehergépkocsi, az még plusz 300 
eFt. Ezzel szemben áll a Földgép-Agro Kft. 5.255.000 Ft-os árajánlata. 
 
Janiczak Dávid: A Borsodvíz árajánlata magasabb, de mindenre vonatkozik. 
Javaslom ezt az árajánlatot elfogadni. 
 
Bíró Ferenc: A Borsodvíz árajánlatában szerepel az IFA tehergépkocsi, de 
azt nem kívánják megvenni. Így kb. 300 eFt a különbség a két árajánlat 
között. A Borsodvíz Zrt. 420 Ft-ért számolja a lakossági vízdíjat, mert 
ennyiért szolgáltatott az Arlói Vízmű. Nem akar vízdíjat emelni, ezért maradt 
a tavalyi ár. Figyelmébe ajánlom a kft-nek, hogy a földmunkagéppel 
végzendő munkákat továbbra is elvégzi a Borsodvíz nekik. 
 
Varró Lajos: A Vízmű Kft. megállapította a 2012. évi vízdíjat, a küszöb 
érték azonban év közben változott meg 498 Ft-ra. Akkor a vízdíjat emelni 
kellett volna 433 Ft-ra. A 433 Ft-os vízdíj helyett 420 Ft-ért számláztak a 
lakosoknak. Pozitívum, hogy a Borsodvíz elfogadta ezt az árat, így ugyanazt a 
kedvezményt kapják a lakosok a 2013. évben. 
 
Bíró Ferenc: Az 50 + 13 Ft-ot a Borsodvíz Zrt. állja a lakosok felé. 
 
Varró Lajos: A kintlévősége nagyon magas a Kft-nek.  
 
Klisóczkiné Papp Andrea: 6 214 eFt a vízdíj kintlévőség, ebből 5 MFt 
Arlónak. 
 
Varró Lajos: Ennek a behajtása nagyon fontos lenne. Ebben drasztikus 
lépésre van szükség. A felszólításokat követni kellene vízóra lekötésnek. 
Ebben a szolgáltatóval kellene megegyezni, biztos tudnak segíteni. Aki 
nekünk tartozik, az a szolgáltatónak sem fog fizetni. 
 
Bíró Ferenc: Meg van a lehetősége a kikötésnek vagy a szűkítésnek az előző 
tartozásra való hivatkozással. A felszólítás és a Népegészségügynek történő 
bejelentés után lehet intézkedni. Kikötni csak ott lehet, ahol van közkút. Ha az 
nincs, csak szűkíteni lehet. Időhöz és mennyiséghez kötött korlátozás is 
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lehetséges. Viszont ezeket a költségeket valószínűleg a kft-nek kell állnia, a 
döntés a vezető kezében van. Így rendhez lehet szoktatni a lakosokat. 
 
Balázsné Király Rita: Ha hibázott a kft, akkor mi is hibáztunk. A Felügyelő 
Bizottságnak ezt észre kellett volna vennie. Miért kell eladni nekünk ezeket a 
dolgokat? Ezek mind a vízszolgáltatáshoz kapcsolódnak? 
 
Bíró Ferenc: Teljesen. 
 
Balázsné Király Rita: Ha valami gépre szükség lesz az intézmények 
fenntartásához, az honnan lesz? Megéri ez a pénz? Úgy gondolom, hogy nem 
éri meg. 
 
Bíró Ferenc: Ezeket el kell adni. Ezek vízvezeték szerelési anyagok, gerinc 
vezeték szereléshez szükséges anyagok. Másnak ez értéktelen. Ez nem növeli 
az önkormányzat vagyonát. Semmi nem hasznosítható önkormányzati szinten. 
A munkagépre egy vezető kell, megfelelő jogosítvánnyal és tapasztalattal. 
Egy embert folyamatosan fizetni nem éri meg. Ez a gép annak érték, aki ki 
tudja használni. A gép nem alkalmas a hótúrásra sem. A településnek sokkal 
olcsóbb igénybe venni Ózdtól, mint folyamatosan fenntartani.  
 
Janiczak Dávid: Amire esetleg szükség lehet, abból még marad 1-1 darab.  
 
Bíró Ferenc: Ózdon olyan programok indulnak, amihez kell a földmunka 
gép, ezért venné meg a Borsodvíz.  
 
Varró Lajos: Az egyéb bevételt mindig szorgalmaztuk a Vízműnél. Sok 
tervet kaptunk, de egy sem volt nyereséges. A vízdíj megállapítása az 
ügyvezető felelőssége, mi nem lehetünk minden jogszabályban otthon. 
 
Bíró Ferenc: A képviselőknek nincs ebben felelősségük. A tulajdonosnak 
akkor van erre rálátása, amikor a beszámolót kéri, ez még nem készült el. A 
cégvezetés átsiklott a dolog felett. Márciusban megjelent az új pályázat, 
megemelték a küszöb szintet, de ők nem jól alkalmazták. Egy olyan bevételt 
nem szedett be a kft, amihez joga lett volna. Nem követett el törvénysértést.  
 
Vámos Andrásné: Hol van most a gép? 
 
Bíró Ferenc: Bérbe van adva. Költeni kell a gépre, mert az állapota 
folyamatosan romlik, és tönkre fog menni.  
 
Balogh Edina: Nem jól érzem magam egy idő óta. A vízre épült minden 
bevétel, most csináljanak a semmiből valamit. El kell adni mindent? 
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Janiczak Dávid: Ha nem adjuk el, akkor nem tudunk házakat építeni a tónál. 
Ha ez bejön, akkor a jövő szezon végéig is kihúzhatjuk, és talán megélünk 
tovább is. 
 
Varró Lajos: Kérem a szavazást először a Földgép Agro Kft. ajánlatára.  
 
A képviselő-testület 3 nem szavazattal, 2 tartózkodással szavaz, így nem 
születik döntés. 
 
Varró Lajos: Kérem a szavazást a Borsodvíz Zrt. ajánlatára. 
 
A képviselő-testület 2 igennel, 1 nemmel és 2 tartózkodással szavaz, így 
nem születik döntés. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: A szavazások nem voltak eredményesek, így 
nem történik meg az eladás. 
 
Bíró Ferenc: Így a Kft-t halálra ítéltük. A kétségek meg vannak 
mindenkiben. Ha kiadjuk a tavat bérlőnek, akkor a teljes értéket felélik. 
 
Varró Lajos: A kazánprogram miatt a közhasznúaknak a Vízműbe kell 
költözniük, akkor az értékek eltűnnek. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Úgy gondolom, hogy el kell mondanom a 
véleményemet. Nekem is az volt a kérdésem, hogy muszáj eladni? De ha nem 
tudunk ezekkel mit kezdeni és nem tudjuk kihasználni, mert nincs rá munka, 
akkor igen. A beszámolókból kitűnt, hogy a gép még a vezetője bérét sem 
termelte ki. Korábban sem bérelte ki senki, csak az Ózdi Vízmű. Nincsenek 
építkezések manapság. Az egyéb eszközök pedig nagyteljesítményű gépek, 
melyeket nem igazán tudunk hasznosítani. A közfoglalkoztatás keretében már 
elég sok gépet meg tudtunk vásárolni. A tó működjön vagy ne, ezt kell szem 
előtt tartani. Ha nem történik értékesítést, akkor felszámolhatjuk a Kft-t. 
 
Balázsné Király Rita: Én megváltoztatom a döntésemet, kérem még egy 
szavazást. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Az SZMSZ szerint erre van lehetőség, szünet 
elrendelése után újra szavazásra lehet bocsátani az előterjesztést. 
 
Balázsné Király Rita: A tó illetve a Kft. fennmaradása miatt kérek egy újabb 
szavazást. 
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Vámos Andrásné: Lehet, hogy az új polgármester meg fogja kérdezni, hogy 
miért történt? 
 
Varró Lajos: Lehet, de vállalni kell ezt. Mindenért vállaljuk a felelősséget. 
 
Bíró Ferenc: Ha választás után döntünk, akkor veszítünk két hónapot, ami 
kellene, hogy beinduljon a szezon. 
 
Klisóczkiné Papp Andrea: Nem arról van szó, hogy eladjuk és feléljük, 
hanem befektetés lesz. A bérbeadás idején nem fejlődött semmit a kemping. 
Ha bérbe adjuk, tönkremegy.  
 
Bíró Ferenc: Halott tőkéből csinálunk élő tőkét. Én itt a település érdekeit 
nézem, mint képviselő. Itt nem Borsodvíz Zrt. képviselő vagyok.  
 
Varró Lajos: Szünetet rendelek el az újabb szavazás előtt. 
 
 

S z ü n e t  
 
 
Varró Lajos: Újabb szavazást kérek. A beérkezett 2 árajánlat közül először a 
Földgép-Agro Kft. ajánlatára kérem a szavazást. 
 
A képviselő-testület 5 nemmel szavaz, így nem születik döntés. 
 
Varró Lajos: Kérem a szavazást a Borsodvíz Zrt. ajánlatára.  
 
A képviselő-testület 3 igennel és 2 tartózkodással a következő határozatot 
hozza: 
 

53/2013. (III.11.) sz. határozat: 
 
Tárgy: Borsodvíz Zrt. árajánlata 
 
Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Borsodvíz Zrt. 
árajánlatát az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. anyagkészletére és tárgyi 
eszközeire elfogadja. Felhatalmazza Janiczak Dávid ügyvezetőt, hogy az 
adásvételi szerződést kösse meg, tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: Janiczak Dávid ügyvezető 
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Nincs több napirendi pont, így az alpolgármester bezárja az ülést. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Varró Lajos                                                         Klisóczkiné Papp Andrea 
alpolgármester                                                                                  jegyző 
 
 
 
Solymosi Katalin 
jegyzőkönyvvezető 
 
 
  


