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Vámos Istvánné dr.: Köszönti a megjelenteket, és megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes, mert minden képviselő jelen van. A közmeghallgatás alkalmas arra, 
hogy a lakosság lehetőséget kapjon a közérdekű problémák felvetésére. Több száz 
darab értesítést küldtünk ki a lakosságnak. Köszönöm, hogy a jelenlévők érdeklődnek a 
fórum iránt, azt gondolom azért gyér az érdeklődés, mert nagy hibák nincsenek a 
településen. Nem tudjuk, hogyan vigyük ki a lakossághoz az információkat. Az 
ifjúságot nem igazán érdekli a közélet, és már nem is itt laknak, az idős emberek 
egészségi állapotuknál fogva nem tudnak közlekedni. Sok embernek van kábel tv-je, itt  
az önkormányzati ülésekről rendszeresen tudósít a sajtó. A képviselő-testületi üléseken 
közvetlenül lehet feltenni azokat a kérdéseket, amik foglalkoztatják az embereket, 
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célunk a közérdekű eseményekről, problémákról való tájékoztatás. Nagy érdeklődésre 
tarthat számot a településen a közeljövőben megvalósuló két komoly projekt. Az egyik 
a szennyvíz beruházás, a másik a 25 főút fejlesztése. Az arlói szennyvíz beruházás az 
információnk szerint szerint hamarosan beindul, jelenleg a közbeszerzés és a kivitelező 
kiválasztása folyik. 1.400 miliárd Ft-ot kapott a település a beruházás elvégzésére. A 
kormányzat kiemelt beruházásnak tekinti ennek a megvalósítását, a  Nemzeti 
Fejlesztési Programiroda koordinálja a kiemelt beruházásokat. Olyan szerződés került 
aláírásra, melyben 4 település szennyvíz beruházása kerül megvalósításra, Arló mellett 
Borsodnádasd, Füzesabony, és Sárospatak. Nem tudjuk ki lesz a kivitelező, 2018. 
december 31-ig át fogják adni a csatorna rendszert, amely kötelező közszolgáltatás lesz. 
Ez azt jelenti, minden családi házas ingatlan köteles lesz rácsatlakozni a szennyvíz 
csatornára. Az önkormányzat – a pályázati forrásból - a telek határig fogja a rendszert 
kiépíteni, utána minden lakosnak magának kell gondoskodni a rákötésről. A rendszer 
üzemeltetője az ivóvizet is üzemeltető ÉRV Zrt. lesz, székhelye Kazincbarcikán van. 
Van a településen 170 olyan ingatlan, ahol nincs meg az ivóvíz bekötés, azt vállalta az 
önkormányzat, hogy a 170 rácsatlakozás kiépítésében a lakosság segítségére lesz. Ez 
úgy történik majd, hogy az ivóvíz rendszernek a használatáért az ÉRV Zrt-től kapott 
használati díjat erre a fejlesztésre tudjuk visszaforgatni. A szennyvíz csatornázás ki fog 
menni a tóig, illetve az üdülő területek utcáját is lefedi. Nem tudjuk bekötni az ivóvizet 
a lakásba, de a telekhatárig minden képpen elvisszük. Mindegy, hogy közkifolyóról 
vagy kerti csapról viszik a vizet, a szennyvíz csatornára akkor is rá kell kötni. Amennyi 
víz bemegy, annyinak ki is kell jönni. Ki kell építeni a szennyvízcsatornát és rá kell 
kötni, mert ha nem, talajterhelési díjat kell fizetni. 2 évi talajterhelési díjból be lehet 
kötni a vizet és a szennyvizet. 
 
Rajtunk kívül álló döntés alapján kaptunk új utat és nagy valószínűséggel a most 
felújított új főutat a szennyvízcsatornázás miatt középen át fogják vágni. Azt fogják 
mondani a település lakosai, hogy előbb újítottuk fel az utat, és utána tönkre tesszük. 
Mi nem tudtunk az útépítésről, velünk senki nem egyeztetett. A 25-ös főút 
fejlesztésével kapcsolatban másfél hónappal ezelőtt volt közmeghallgatás Ózdon, 
voltak érdeklődők Arlóból is. A környékbeli önkormányzatok azt szerették volna, ha a 
Bükk tetőn lévő utat állítanák helyre, azt szerettük volna, hogy az életveszély 
megszüntetésre kerüljön. Ha megkérdeznek, mi elmondjuk, de nem kérdeztek meg 
bennünket. Korábban azt mondták, azért nem jönnek ide munkahely teremtő 
vállalkozások, mert nincs út, nincs csatorna, és ez a kisebb vállalkozásoknak magas 
fuvarozási költséggel jár. Ha a tói fejlesztés megvalósulna, a családi házaknál 
szálláshelyeket tudnának kialakítani. A tónál túl sok szálláshely bővítés nem valósul 
meg, a természeti környezetet ne romboljuk. 25. számú főút felújítása nagy vihart 
kavar, kormányzati szinten megtervezték, hogy Nagybátony-Ózd között 2 x 2 sávos 
utat építenek, a munkahelyeket idehozzák, és Budapest elérhetőségét csökkenteni lehet. 
Megjelentek a tervezők, egyeztettek velünk, de abba ütköztek, hogy ezen a vidéken 
nem tudják megtervezi a 4 sávos utat, mert a hegyeken át viaduktot kellene építeni, 
aminek a bekerülési költsége nagyon magas. A legutóbb olyan változat került 
megküldésre, hogy - mivel a terepviszonyok miatt 2 x 2 sáv nem valósítható meg – 2 
x1 sávos út épülne, és majd ahol lehet, gyorsító sávokat építenek. A borsodi oldalon 
még kapaszkodó sávot sem építenének, a viadukt rendszert pedig elvetették. A tervezett 
nyomvonal Járdánháza felől a patak meder, illetve a kerékpár út nyomvonalon haladna. 
Elvileg a patak meder fölött jönne el. A legsérülékenyebbek a Vasút utcai házak lettek 
volna, mert az egyik oldalon a régi 25-ös út, a másik oldalon az új 25-ös út menne. Ez 
ellen a megoldás ellen tiltakoztunk. Az önkormányzat megakadályozta ennek a 
nyomvonalnak a kiépítését. Mérlegelni kell azt, hogy Ózdon már nincsenek 
munkahelyek, újak azóta se létesültek, kivéve a kereskedelem. Sajnos értelmes 
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munkavállalók sem maradtak a környéken. Közfoglalkoztatásban a településen több 
mint 300 embert foglalkoztatunk, a munkaerő alulképzett, minőségi munkát nem 
tudunk végezni. A 300-ból 30 ember tudott komoly értéket előállítani. Az a 
megállapodás született, hogy a jelenlegi 25-ös főutat fogják újjáépíteni, vízelvezető 
rendszerek kerülnek kialakításra. 2 x1 sávos út lenne, ami elbírná azokat a terheket, 
amiket a régi út már nem. Az új út az iskolát ketté szelte volna, a gyerekeknek a 
közforgalmi úton keresztül kellett volna átjárni, és az új tervezett egészségügyi központ 
megvalósítását is akadályozta volna.    
 
Azok, akik a kerékpár utat használják panaszt jelentettek be, nagyon szemetes az út, a 
Dózsa György útról üvegeket törnek szét és emiatt nagy értékű kerékpárok mennek 
tönkre. Előfordult olyan is, hogy acéldrótot feszítettek ki a mezőgazdasági terület és a 
kerékpár út másik oldala között, ami életveszélyes.  
 
A tó környékén, a kerékpár út mentén, és a Dózsa György úton rengeteg szemét van. 
Minden háztartásban van szemetes kuka, mégis szeméthalmok borítják el a 
mellékutcákat. A temetők rendezésére sok pénzt fordítunk, hogy rendezett 
körülmények között legyenek a sírok. Sok olyan szemét van, ami nem onnan 
keletkezik, hanem odaviszik különböző helyekről.  
 
Ma reggelre a több millió Ft-ért megvásárolt és felépített fólia sátorból ellopták a 
szivattyút, illetve az üzemanyagot. Régen egy darab paradicsom se tűnt el. Sok bírálat 
éri a közfoglalkoztatott dolgozókat, hogy nem dolgoznak rendesen.  
 
A kábel tv-ben adtunk tájékoztatást arról, hogy az ingatlanokon lévő ásott kutakat be 
kell jelenteni a jegyzőhöz. Ezt az ÁNTSZ ellenőrizni fogja és ahol a kút vizét ivásra 
használják, ott be kell vizsgáltatni a víz minőségét. Ez kb. 30-40.000 Ft-ba kerül. Ahol 
kerti locsolásra használják, ott is megkövetelik a víz minőségi vizsgálatát. Aki ezeket a 
vizsgálatokat nem végezteti el, 2 éven belül be kell temetni a kutat.  
 
Március hónapban volt az eb oltás, a közterületen lévő kóbor kutyáknak a fele sincs 
beoltva. Akinek a környezetében 5-6 kutyát tartanak, jelentsék be e jegyzőnek, hogy 
ellenőrizni tudjuk be lettek-e oltva.  
 
A jövő hónaptól kezdve nemcsak a polgármesternek lesz fogadóórája, hanem a 
képviselőknek is, minden hónap utolsó csütörtöki napján a délutáni órákban. 
Alpolgármester úr minden hónap első csütörtöki napján tart fogadóórát. 
 
Az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. most olyan kézben van, hogy egész évben 
üzemelt. A jelenlegi ügyvezető erején felül teljesít, most elértük, hogy az interneten 
meghirdetett szállások kellendőek. A szállás.hu oldalon a „kiváló szálláshely” 
elismerést a vendégek szavazták meg a kft-nek. 
 
Horvát Ernő: Ahol jelenleg nincs bekötve a víz, oda csak a telekig viszik be? 
 
Vámos Istvánné dr.: Csak a telek határig visszük be. 
 
Horvát Ernő: Akinek nem lesz fürdőszobája, annak nincs rá szüksége. Jó dolog, ha 
bekötik a vizet. Az új 25-ös út majdnem ugyanolyan lenne, mint ami most van, mit 
érünk el ezzel, hiszen lakott területen épülne meg. Nem vonzza ide a munkahelyeket 
csak akkor, ha 2 x 2 sávos út lesz. 
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Vámos Istvánné dr.: A kormányzat elvetette a 2 x 2 sávos utat a domborzati 
viszonyok miatt. Az a cél, hogy rövidüljön a főváros felé az utazási idő, ez 
megvalósulhat, mert a borsodi oldalon nem, de Szentdomonkos után gyorsítót 
építenének. Miskolc felől is épül az út, egészen Sajószentpéterig, de nem tudjuk milyen 
minőségben. Nem az út, hanem a minőségi munkavállalók hiánya az akadálya annak, 
hogy munkahelyek települjenek ide.  
 
Váradi Vilmos: Salakos a lakásom, életveszélyes. Valamilyen segítséget szeretnék 
kérni. 
 
Vámos Istvánné dr.: 2012. január 15-ével megszűnt ez a lehetőség, aki ezt 
elmulasztotta már nem foglalkoznak vele tovább. A határidő elmulasztása miatt már 
nem lehet a kérelmet beadni. Írtunk több levelet, de a kormányzat nem módosítja ezt a 
határidőt. Ebben az ügyben mások is kérték a segítségünket. 
 
Berki Zoltán: A közmunkában minek kell megfelelni, hogy felvegyenek dolgozni, már 
több éve nem dolgozom. Mindig ugyanaz az 50-100 személy dolgozik. Hogy tudnék 
dolgozni? 
 
Vámos Istvánné dr.: Az a 25-30 ember, aki szakmával rendelkezik, ők viszik a 
vállukon az egész közfoglalkoztatást. Ezeknek az embereknek a kiválasztása 
szerződések újrakötésével történik, mert nélkülük megállna a közfoglalkoztatás. Azok 
kerülnek folyamatosan alkalmazásra, akik letettek valamit az asztalra, van szaktudásuk. 
Igyekszünk, hogy az Önhöz hasonló korú emberek kerüljenek foglalkoztatásra. A 
fiatalok nem veszik komolyan a munkát. Munkaerő toborzás van, jövő héten lesz  a GE 
részéről toborzás, de sajnos egy egész napos toborzáson 3 ember jelenik meg. A 
kormány meg fogja szüntetni a közfoglalkoztatást. Érdemes olyan munkahely után 
nézni, amely több évre szólhat.  
 
Berki Zoltán: Arlóból külön buszokkal járnak más település iskolájába a gyerekek. 
 
Vámos Istvánné dr.: Ebbe nincs beleszólásunk, az oktatási törvény lehetővé teszi, 
hogy más településre vigyék az óvodás és iskolás korú gyerekeket. Elsősorban abba az 
iskolába kell felvenni, ahová a lakóhelye szerint tartozik.  
 
Horvát Ernő: Berki Zoltán a Dózsa György úti lakosok közül a legbecsületesebb 
ember. Itt szeretne dolgozni, nem akar elmenni más felé. Ilyen embert kell felvenni, a 
20 évesek menjenek el dolgozni. A mezőgazdaságot az önkormányzat a szívügyének 
tartja, szomorú, hogy lopás történt. Ezt nem szabad engedni, mert hová fajulnak a 
dolgok? A kerékpár úton valóban rengeteg szemét van. 
 
Vámos Istvánné dr.: Egy plusz szemétszállítás 40.000 Ft-ba kerül. Kérem a 
Nemzetiségi Önkormányzat segítségét a lakosság meggyőzésében, hogy a szemét 
lerakása milyen fertőzésveszélyt jelent, főleg nyáron. 
 
Horvát Ernő: A közbiztonság érdekében mindent megtesz az önkormányzat, korábban 
voltak őrök a település különböző pontjain, a szemetes kukáknál is. Sajnos a temetőből 
is lopnak. Mindent meg kell tenni, hogy a közbiztonság javuljon.  
 
Vámos Istvánné dr.: Ha lesz mit őrizni, akkor fog visszaállni az őrzés. Megrendült a 
bizalmam az őrökben is. Nem láttam azt a hasznot, amit meg is őriztük volna azokon a 
területeken, ahol őrök voltak. Remélem a mezőgazdasági termés lopását 



 5 

megakadályozzák az őrök. A polgárőrség létszáma lovasokkal bővült, őket falopás 
ügyében mozgósítottuk. Megköszönjük a munkájukat, jól irányítják ezeket a 
feladatokat, én is voltam az egyik estén bejáráson. Az emberek fejében kellene rendet 
tenni, nem lopunk, nem szemetelünk, megőrizzük a környezetet. 
 
Tengely László: Berki Zoltánt ismerem, rendes ember. A kohászatnál dolgozott, onnan 
lett munkanélküli. Ha az önkormányzathoz kerül megállja a helyét, ajánlani tudom. 
Vannak még egy páran a faluban, akikkel lehetne számolni, a fiatalok menjenek el 
távolabbi településekre dolgozni. A köztisztasággal kapcsolatban megjegyzem, hogy a 
szegénység nincs arányban a kosszal, ettől még tud meszelni, az udvaron rendet tartani.  
 
Bari Gergely: A Mátyás király úton az utolsó házak és az Arlói tó közötti részen 
rengetegen vágják ki a fákat. Beszéltem erről a polgárőrséggel is. Próbáltam a fákat 
kivágókat megállítani, de papírjuk van róla, hogy engedélyezték a fakivágást. 
Elcsúfítják a környezetet. Felelősségre kellene vonni őket, mert nem hiszem, hogy 
ilyen engedély létezik. Ez mindenkinek az érdeke. Az első lépést itt kellene tenni, a 
feljelentést megtenni. 
 
Vámos Istvánné dr.: Egyetértek. Arlón belül erdőgazdálkodás nem folyik, az 
önkormányzat tulajdonában nincs egyetlen fa sem. A tó fölötti részek mind 
magántulajdonban vannak. Különböző erőfeszítéseket tettem, hogy felderítsem kik az 
erdő kitermelők, főként nyíregyházi vállalkozások. Az önkormányzati utat tönkre  
teszik és büntetlenül úgy termelik ki az erdőt, hogy fizikai fájdalmat okoz minden 
normális embernek. Az engedélyekkel és a tulajdonosokkal van a legnagyobb 
probléma. Tudunk olyan tulajdonost, aki kiengedi a termelőket, és ezért kap a kitermelt 
fából, a tulajdonos illegálisan eladja a kitermelt fát. Egy megoldást látok, a közös 
összefogást, ha valaki látja fel kell írni az autó rendszámát. 
 
Horvát Ernő: Nem is jelentik be az önkormányzatnak, hogy vágják a fát. Az 
önkormányzat hozzon olyan rendeletet, hogy az önkormányzat engedélye nélkül nem 
folytathat semmilyen tevékenységet.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az útnak közterületi jellege van, nem lehet elzárni senki elől.  
 
Gáspár Zoltán: Télen sok szegény ember még szegényebb lett. Az emberek nem 
fagyhatnak meg, ezért elmentek fáért.  
 
Vámos Istvánné dr.: Az önkormányzatnak van lakásfenntartási támogatása, ezt lehet 
igényelni, ha valaki jogosult rá, kérheti tüzelőre is.   
 
Gáspár Zoltán: Tavaly az Arlói tónál, a kukánál voltam őr. Ózdról éjszaka, korán 
reggel kihordták a szemetet. Bakondinak jelentettem, leadtam neki a rendszámot is.  
 
Szilágyi Sándor: A tónál lévő fakitermelőkkel én is harcoltam. 40 cm keréknyomok 
vannak. A 2 x 1 sávos úttal nem sokat érünk, nem ad lehetőséget arra, hogy a 
vállalkozó idejöjjön. A szennyvízzel sok baj lesz, a Dózsa György úti lakosok nem 
tudják megfizetni a bekötést. A temetőnél lévő út nagyon rossz állapotban van, KPM-es 
út, ők azt mondják önkormányzati út. A Kisfalu el van hanyagolva. A hidat is 
beszakították. 
 
Vámos Istvánné dr.: A 25-ös út építését nem mi vettük le a napirendről, hanem a 
kormányzat. A Brassói úton kezdtük meg az árkok kibetonozását, így szeretnénk a 
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temetőnél is, és épülnek a járdák. Nagy gond volt a Közútkezelő Zrt-nél, hogy nem 
kérdeztük meg, megengedik-e, hogy az árkokat rendbe tartsuk. Az önkormányzat saját 
pénzén, a szövetkezet által előállított elemekből szerette volna kibetonozni az árkokat 
és az volt a cél, hogy a főút menti árkok végig meg legyenek csinálva. A Megyei 
Állami  Közútkezelő Kht. Putnoki kirendeltségétől kijött egy férfi, és azt mondta, ha 
nem állunk le az árkok kibetonozásával, feljelent, mert nem kértünk rá engedélyt. A 
Zrínyi és a Rákóczi útra sem mehetünk. 
 
Bíró Ferenc: Meg kellene köszöni, hogy ivóvízbekötést létesítünk ott, ahol eddig ezt 
nem tudták megoldani. Örülök, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és tagjai itt 
vannak, képviselő-testületi ülésen is szívesen látnánk őket.  
 
Nincs több hozzászólás, a polgármester bezárja a közmeghallgatást. 
 
 

K. m. f. 
 
 

Vámos Istvánné dr.       Klisóczkiné Papp Andrea 
      polgármester            jegyző 
 
Móráné Nemes Edit 
Jegyzőkönyvvezető 
 
 


