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Vámos Istvánné dr. köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés határozatképes,
minden képviselő jelen van. Külön köszöntöm Hevér Tibornét a TKKI Ózdi Igazgatóság
esélyegyenlőségi mentorát. A meghívóban felsorolt napirend sorrendjével kapcsolatos
javaslom, hogy a 1. napirendként a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát, 2.
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Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására, 3. Beszámoló a Tájház és Könyvtár
2014-2015. évi közművelődési tevékenységéről, 4. Szociális rendelet módosítása, 5.
Köztisztasági rendelet megalkotása, 6. Hulladékgazdálkodási rendelet megalkotása, 7.
Meghatalmazás értékpapír transzferálásra és értékpapír számla megszüntetésére, 8.
Indítványok, javaslatok, egyebek, 9. Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi üzleti
terve, 10. Kitüntetési javaslat.

A napirendet a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint
fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
2.) Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására
3.) Beszámoló a Tájház és Könyvtár 2014-2015. évi közművelődési

tevékenységéről
4.) Szociális rendelet módosítása
5.) Köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról szóló rendelet

megalkotása
6.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása
7.) Meghatalmazás értékpapír transzferálásra és értékpapír számla

megszüntetésére
8.) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Autómentes Nap, illetve Európai Mobilitási Hét programjában való
részvétel

b) Korond testvértelepülésről érkezett meghívás
c.) dr. Almásiné Laurencsik Angelika kérelme

9.) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2015. évi üzleti terve
10.) Kitüntetési javaslat

Tárgyalt napirendi pontok:
Vámos Istvánné dr. napirend előtt beszámolt a lejárt határidejű határozatokról.

Vámos Istvánné dr. megnyitja az 1. napirendi pontot.

1. Napirendi pont

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

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

Dorkó Andrea: A helyi esélyegyenlőségi fórum szerdán ülésezett, az intézkedési terv
módosítását nem javasolják, így a felülvizsgálat az eredetire terjed ki.
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Vámos Istvánné dr.: A bizottsági üléseken javasoltam a hátrányos helyzetű, fogyatékkal
élő emberek részére nappali intézmény létrehozásának kivételét az esélyegyenlőségi
programból. Vállalhatatlan feladatnak tartom, előre látjuk, hogy nem tudjuk megvalósítani.

Hevér Tiborné: Kétévente kötelező felülvizsgálni a programot, ami 5 évre szól. Ilyenkor
lehetőség van áttekinteni, és ha szükséges módosítani. Az intézkedési tervet úgy kell
megnézni mi az, ami reálisan teljesíthető. A következő évekre vonatkozó pályázati
kiírásokat még nem tudjuk, de az irányokat látjuk. Arra is tekintettel kell lenni, hogy olyan
pályázati kiírás jelenik meg, amivel ezt a pontot meg lehetne valósítani, és ha nincs a
programban, akkor buktuk a dolgot. Ilyenkor nagyon gyorsan felül lehet még vizsgálni az
esélyegyenlőségi tervet, de 2-3 hónap múlva nem lenne jó újra felülvizsgálni. Javaslatom,
ha mód van rá, akkor hagyják benne. Amennyiben nem lesz ilyen pályázati kiírás, a
következő felülvizsgálat alkalmával az indokolásba bele lehet írni, hogy emiatt nem tudták
megvalósítani, pedig szerették volna.

Vámos Istvánné dr.: Elfogadom az elhangzottakat, bár most is úgy gondolom, hogy nem
tudjuk vállalni.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, az előző évben tárgyaltuk meg a nagy anyagot. Nagyon alapos, olyan
adatokat tartalmaz, amivel eddig még nem találkoztunk. Helyi szabályozások beépítését
nagyon jónak tartottuk. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
javasolja elfogadását.

Papp Zsóka: Az előterjesztés azt tartalmazza, amit a jogszabály megkövetel, ezért a
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja, még
azzal a módosítással, hogy a fogyatékos személyek számára nappali intézmény létrehozása
kerüljön ki az anyagból.

Balázsné Király Rita: Azt javaslom továbbra is maradjon benne, mert ha lenne ilyen
pályázat nehogy emiatt ne tudjunk pályázni.

Bíró Ferenc: A probléma az, hogy olyan intézményről beszélünk, amire a településen
nincs igény, mert nincs olyan ember, aki részt tudna ebben venni.

Dorkó Andrea: A program két évre vonatkozik, ez idő alatt felmérjük a helyzetet, hogy ki
az, aki ezt igényli. Erre még nem került sor, az önkormányzathoz ilyen igény még nem
érkezett. A gondozási központ tud-e ilyen emberekről, van-e a településen erre igény? Pl. a
Kézművesházban lehetne foglalkoztatni őket. Ezért kellene kivárni, hogy lesz-e rá igény?
Sajnos ilyen jellegű adatunk nincs és nem is adják ki ezeket.

Hevér Tiborné: Ha a felmérés során az derül ki, hogy nincs rá igény, akkor nem adják be
a pályázatot.

Bíró Ferenc: Olyan kompromisszumot lehet kötni, hogy ha az elkövetkező pár hónapban
jelenik meg pályázat, és nincs rá igény, akkor nem kívánjuk létrehozni.

Hevér Tiborné: Az esélyegyenlőségi programot bármikor felülvizsgálhatják.
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy a szakértői és ügyintézői
véleménynek megfelelően a Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan formában
fogadjuk el.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozza:

85/2015. (VI. 26.) határozat:
Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Esélyegyenlőségi terv
felülvizsgálatát – 2013-2014. évi adatokkal feltöltés magyarázattal, értékeléssel – a
melléklet szerint elfogadja.

Utasítja a jegyzőt az egyéb szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

2. Napirendi pont

Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására

A napirendi pont előterjesztője: Tengely Katalin Tájház és Könyvtár vezetője
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

Bíró Ferenc: A megállapodás szövegében Arló helyett Aszaló van, ezt javítani kell.

Tengely László: A könyvtárnak a mozgáskorlátozottak részére akadálymentesítéssel
kellene rendelkezni.

Vámos Istvánné dr.: Sajnos nincs meg hozzá a megfelelő hely, hogy rámpát tudjunk
csinálni.
Kérem, szavazzunk a módosítással együtt a megállapodásról.

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

86/2015. (VI. 26.) határozat:
Tárgy:Megállapodás könyvtárellátási szolgáltatás nyújtására
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Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapodást köt a II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtárral nyilvános könyvtári feladatok ellátására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

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

3. Napirendi pont

Beszámoló a Tájház és Könyvtár 2014-2015. évi
közművelődési tevékenységéről

A napirendi pont előterjesztője: Tengely Katalin Tájház és Könyvtár vezetője
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Nagyon sokrétű a tájház és könyvtár feladata, sajnálattal vettük,
hogy a felülvizsgálat következtében intézkedésre került sor. Ez az elkövetkező éveket nem
fogja befolyásolni. A könyvtár vezetője havi lebontásban adta meg, milyen műsorokat,
ünnepségeket szerveztek. Kiemelt jelentőségű az a szolgáltatás, amit a lakosság érdekében
tesznek, különböző ügyintézések, másolás, farolás, pályázatok megírása. Ez nagy segítség
azoknak, akik ezekkel nem rendelkeznek otthon. Nagyon jónak tartom. Az Ügyrendi,
Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.

Tengely László: Nagyon sok és sokrétű a könyvtár vezetőjének a feladata és rengeteget
dolgozik. Otthon is dolgozik és hétvégén is bemegy a könyvtárba, sokat foglalkozik a falu
ügyes-bajos dolgaival. Sokszor nem kapja meg azt az elismerést, amit kellene.

Vámos Istvánné dr.: Egyetértek az elmondottakkal. Az a baj, hogy az ő munkája nem
látványos, amíg a rendezvényekben nem nyilvánul meg. Elismerem a munkáját. Az
ügyfeleket kiszolgálja, és ezt rendkívül magas színvonalon teszi. Megfogalmazódott a
bizottsági ülésen, végezze el a megfelelő iskolát, hogy újra nyilvános könyvtár lehessünk
Megköszönöm a beszámolót és az elvégzett munkát.

Klisóczkiné Papp Andrea: Ahhoz, hogy nyilvános könyvtár jegyzékében szerepeljünk
nemcsak végzettséghez kötött, hanem önálló intézményként kell működnie. Azért lett
megszüntetve korábban, mert egyszemélyes intézmény volt. Egy intézményben kell lenni
vezetőnek és kulturális és egyéb területen dolgozó alkalmazottaknak, akkor célszerű
intézményt alapítani. Ez is a feltétele annak, hogy önálló intézményként működjön.

Vámos Istvánné dr.: Intézményvezető nem lehet, ha nincs meg a képesítése. A korábbi
években, amikor megszüntették az intézményt nem volt akkora kulturális élet, mint most
van. A településen vannak helyi hagyományokat őrző csoportok, igazi összefogást
könyvtári szinten megérdemelnének. Amennyiben nyilvános könyvtár leszünk kapunk
hozzá normatívát.

Klisóczkiné Papp Andrea: Ebben az esetben is támogatja az állam a könyvtárat.
Korábban nyilvános könyvtári jegyzéken szerepeltünk, de nem a jogszabálynak
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megfelelően működtünk. Az ellenőrzés alkalmával a szakértő mondta, hogy 1 millió Ft-ot
lehet a megyei alapból lehívni könyvtárfejlesztésre, ha csatlakozunk a megyei
könyvtárhoz. Meglátjuk, gyakorlatban hogyan valósul meg. Lehet támogatást kapni
könyvállomány bővítésére, felújításra, fejlesztésre.

Vámos Istvánné dr.: Én elfogadásra javaslom a beszámolót. Kérem, szavazzunk a
beszámoló elfogadásáról.

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

87/2015. (VI. 26.) határozat:
Tárgy: Beszámoló a Tájház és Könyvtár 2014-2015. évi közművelődési tevékenységéről

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájház és Könyvtár 2014-2015. évi
közművelődési tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.

Határidő: 2016. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

4. Napirendi pont

Szociális rendelet módosítása

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta a
rendelet módosítását, törvényi kötelezettség miatt történik a módosítás, ezért 3 igen
szavazattal javasolják elfogadását.

Klisóczkiné Papp Andrea: A rendelet 16. § (10) bekezdésében a települési támogatásban
részesülőket arra köteleztük, hogy a Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségével
tartsák a kapcsolatot. A szociális törvényben nincs felhatalmazás, hogy az
önkormányzatnak ilyen előírására lehetősége lenne.

Papp Zsóka: A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság is
megvitatta és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a szociális rendelet módosításáról.

A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
rendeletet alkotja
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Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2015. (VI.29.)
önkormányzati rendelete

A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli
és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról szóló
3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1)
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a
45. §-ában, a 48. § (4) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában, a 115. § (3)
bekezdésében, valamint a 132. § (4) bekezdés a) és g) pontjában, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2)
bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 134/E §-ában, a 148.
§ (5) bekezdésében és a 151. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 8. 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. §

Hatályát veszti „A települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb pénzbeli
és természetbeni támogatásának rendszeréről, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások intézményi térítési díjáról” szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 6. § (10) bekezdése.

2. §

Ez a rendelet 2015. június 30-án lép hatályba és 2015. július 1-jén hatályát veszti.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

5. Napirendi pont

Köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról szóló
rendelet megalkotása
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A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Klisóczkiné Papp Andrea: A köztisztasági rendelet együtt tartalmazta a köztisztaságra és
a hulladékgazdálkodásra vonatkozó részleteket is. A Zöld Völgy Kft-nek az volt a kérése,
hogy a hozzátartozó önkormányzatok egységes rendeletet alkossanak. Az összes település
kapott erre egy mintát, melybe minden település beépítette a maga sajátosságait. Ezért a
korábbi rendeletünket ketté kell venni, köztisztasági és hulladékgazdálkodási rendeletre. A
rendeletből kikerült a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rész, így a tói területen is lehetséges
az égetés hétfőn és kedden.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság egyetért a rendelettel,
3 igen szavazattal támogatja elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság szintén megtárgyalta a
rendelet-tervezetet és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a köztisztaságról, a települési környezet
fenntartásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2015. (VI.29.)

önkormányzati rendelete
Köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. 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. §
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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 hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra, a
veszélyes hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra és az azokkal
összefüggő tevékenységekre.

4. §

Az ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

5. §

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. §

Az önkormányzati tulajdonban lévő közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról,
portalanításáról, általános jellegű takarításáról, síkosság mentesítéséről, szeméttárolók
kihelyezéséről és ürítéséről az Önkormányzat gondoskodik.

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
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járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai állandó tisztántartásán kívül a
csúszásmentesítéséről, a hó eltakarításáról, portalanításáról az ingatlanhasználó
köteles gondoskodni.

(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. §

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.
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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. §

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,
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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.

17. §

Alkalmi jelleggel igénybevett közterület és az azt körülvevő 10 méteres területsáv
tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.

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. §
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(1) A nagy forgalmú közterületeken az Önkormányzatnak, a tömegesen látogatott
helyeken az ingatlanhasználónak kellő számú papír- és hulladékgyűjtőről kell
gondoskodnia.

(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.

(3) Közterületen folytatott és szennyeződést okozó tevékenység után a tevékenységet
végző köteles a keletkezett szemetet azonnal összegyűjteni, elszállítani.
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(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.

(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
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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.

(5) Az égetés során a tűzvédelmi előírások megtartása kötelező. Égetést csak
cselekvőképes állampolgár végezhet.

11. Záró rendelkezések
31. §

(1) E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a köztisztaságról, a települési környezet fenntartásáról, valamint a
hulladékgazdálkodási köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
szóló 14/2014. (XI.13.) rendelet.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

6. Napirendi pont

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
rendelet megalkotása

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja az
előterjesztés elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
önkormányzati rendelet-tervezet elfogadásáról.

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

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2015. (VI.29.)

önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 88.§ (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19.
pontjában meghatározott  feladatkörében eljárva Arló Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete 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:

Általános rendelkezések

1. §

(1) Arló Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen
rendeletben foglaltak szerint gondoskodik a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás (továbbiakban: közszolgáltatás) biztosításáról Arló nagyközség
közigazgatási területén.

(2) A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek
biztosítják Arló nagyközség közigazgatási területén a helyi
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmát, annak rendjét és módját.

(3) Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási önkormányzati feladatát a Sajó-
Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás
(székhely: 3700 Kazincbarcika, Eszperantó út 2. sz.) útján látja el.
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Értelmező rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában:

közterület: a tulajdonos személyétől, illetve a tulajdonformától függetlenül
minden olyan közhasználatra szolgáló terület, amely mindenki számára
korlátozás nélkül elérhető vagy azonos feltételek mellett igénybe vehető,
ideértve a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek forgalom
elől el nem zárt részét is.

(2) Egyéb fogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
(továbbiakban: Ht.) 2.§ (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII.31.) Korm. rend. 2. § (1)
bekezdése és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és
üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rend. 2. § (1)
bekezdése az irányadó.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás

3. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kiterjed az Önkormányzat
közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlanhasználónál keletkező
települési hulladékra.

(2) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett
közszolgáltatást igénybe venni, és a Közszolgáltató részére a közszolgáltatás
díját megfizetni.

(3) Arló nagyközség közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a ZV
Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
(továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje

4. §
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(1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató közötti jogviszonyt vagy a
közszolgáltatás igénybevételének ténye vagy az a tény hozza létre, hogy a
közszolgáltató a közszolgáltatást az ingatlanhasználó részére felajánlja, illetve
a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Jogi személy és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet vonatkozásában a közszolgáltatási
szerződést írásba kell foglalni.

(2) A gazdasági tevékenységgel összefüggésben keletkezett háztartási hulladékhoz
hasonló hulladék tekintetében külön szerződést kell kötni és külön
közszolgáltatási díjat kell fizetni azoknak az ingatlanhasználóknak, akik a
rendszeresen gyűjtésbe bevont ingatlanon gazdálkodási tevékenységet is
folytatnak.

5. §

(1) A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről Közszolgáltató az
ingatlanhasználót a helyben szokásos módon köteles értesíteni vagy felhívás
közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét
(gyakoriság és időpont) – a keletkező hulladékmennyiségek
figyelembevételével – a közszolgáltató köteles elkészíteni és arról az
ingatlanhasználókat – változás esetén is – értesíteni.

(2) A hulladékgazdálkodási helyi közszolgáltatás feltételeiben bekövetkezett
változásról a közszolgáltató az ingatlanhasználót a változás bekövetkezése előtt
írásban értesíteni köteles.

(3) A hulladék gyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriságát, útvonalát és
időpontját), a közszolgáltatás által ellátott területre rendszeresített
gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát az
ingatlanhasználónál keletkezett hulladékmennyiség és a gyűjtési, ürítési
gyakoriság figyelembevételével Közszolgáltató az Önkormányzattól kapott
adatszolgáltatás alapján az Önkormányzattal együttműködve határozza meg.

(4) Közterületen szervezett rendezvény során keletkezett hulladék tárolásáról,
szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a Közszolgáltatóval
kötött külön szerződés alapján.

(5) Amennyiben a települési hulladéknak nem minősülő hulladék – árusító,
szolgáltató vagy egyéb gazdasági tevékenység folytán – közterületen
keletkezik, a tevékenység végzésére kiadott közterület-használati engedély
jogosultja köteles a hulladék elszállításáról gondoskodni.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
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6. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot
gyűjteni és a közszolgáltatónak jelen rendeletben meghatározott időközönként
átadni.

Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a) a települési szilárd hulladékot az elszállításra való átvételig gyűjtse, illetve
tárolja az arra rendszeresített gyűjtő edényzetben vagy zsákban;

b.) a közszolgáltató által nyújtott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást
igénybe vegye továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
megfizesse,

c) a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal járjon el annak
érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó
közérzetét ne veszélyeztesse, a nagyközség természetes és épített
környezetét ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a
közrendet és a közbiztonságot ne zavarja;

d) a tárolóedények rendeltetésszerű használatáról, tisztántartásáról és
megőrzéséről gondoskodjon.

(2) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változás esetén az új
ingatlanhasználó nevének és címének a Közszolgáltatóhoz történő bejelentése
napjáig a települési hulladék elszállítása után esedékes közszolgáltatási díjat a
nyilvántartásban szereplő ingatlanhasználó köteles megfizetni.

(3) Öröklés esetében a közszolgáltatási díj megfizetésére az örökösök az öröklés
arányában kötelezettek, amennyiben nem kérik a közszolgáltatás 9. § szerinti
szüneteltetését.

(4) Az ingatlanhasználó köteles haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a
Közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté
válik.

(5) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az
olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol életvitelszerűen nem
tartózkodnak, illetve nem folytatnak gazdálkodó tevékenységet, így hulladék
sem keletkezik.

(6) A gyűjtőedény űrtartalmát meghaladó többlet települési szilárd hulladék
elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó a
Közszolgáltató által rendszeresített, külön térítés ellenében rendelkezésre
bocsátott műanyag zsák felhasználásával is jogosult.

(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken tilos
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– a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék,
– a kerti hulladék, nyesedék, gally,
– az avar,
– az ipari eredetű hulladék,
– a kommunális hulladék,
– az árkok, töltések növényzetének
égetése.

A közszolgáltatás díja, a díjfizetés szabályai

7. §

(1) A közszolgáltatás díját a Közszolgáltató által kiállított számla alapján
a) a természetes személy ingatlanhasználók két havonta utólag,
b)a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb

szervezetek a megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint

fizetik meg.

(2) A lakóközösségek, társasházak által közösen használt gyűjtőedények után a
közszolgáltatás díja – Közszolgáltató által kiállított számla ellenében –
lakóegységek alapján fizetendő.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Közszolgáltató által megállapított
határidőre kiegyenlíteni. Díjhátralék keletkezése esetén Közszolgáltató a Ht.
52. § -a alapján köteles a beszedésről gondoskodni.

(4) A korábban üdülőként nyilvántartott, aprótelkes falusias lakóövezeti ingatlanok
esetén (a továbbiakban: üdülőként nyilvántartott), állandóan lakott ingatlanok
kivételével – melyekről az Önkormányzat köteles adatot szolgáltatni
Közszolgáltató részére– a fizetendő közszolgáltatási díj, az éves
közszolgáltatási díj 50%-a.

(5) Az üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a közszolgáltatás időtartama
minden év április 1. napjától szeptember 30. napjáig tart heti ürítési gyakoriság
mellett.

(6) A közszolgáltatás igénybevételének módja az üdülőingatlanok esetében is
gyűjtőedény vagy a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre
bocsátott hulladékgyűjtő zsák, melyek űrtartalma nem lehet kevesebb 120 l-nél.

Eltérő űrtartalmú gyűjtőedény igénylése, a díjfizetés szüneteltetése



21

8. §

(1) Amennyiben az ingatlanhasználó legalább két naptári hónap időtartamra az
addig általa igénybevett edénytől eltérő térfogatú vagy darabszámú
gyűjtőedény elszállítását igényli, ez irányú változtatási igényét a
Közszolgáltatóval az ezt megelőző hónap 15. napjáig írásban kell közölnie.

(2) Ha az ingatlanhasználó az (1) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg
az új rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időtartamát, a
közszolgáltató mindaddig a bejelentés szerint teljesít, amíg az ingatlanhasználó
más tartalmú bejelentést nem tesz.

9. §

(1) Ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési
kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó
tartamban nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más
részére sem biztosít lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem
biztosítja.

(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti
Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia
kell teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az
érintett ingatlan vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást nem vesz igénybe.

(3) A szünetelés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában
még ki nem számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését.

(4) Ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a mérőórák
állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely
időszak alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának
jelen rendeletnek való megfelelőségét.

(5) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az
ingatlanhasználó köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb
nyolc napon belül bejelenteni.

(6) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy
–az ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett- a Közszolgáltató a
hulladékot elszállítja, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása
mellett, valamint az ingatlanhasználó részére azon időponttól kezdve a
hulladékszállítási díjról számlát állít ki.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
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10. §

(1) A Közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésben
meghatározottak szerint köteles gondoskodni a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás folyamatos ellátásáról.

(2) Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles
végezni, kötelessége az ürítés közbeni állagmegóvás, valamint a szakszerűtlen
ürítésből eredő rongálások megakadályozása.

(3) A Közszolgáltató a gyűjtőedényt kiürítés után köteles az átvétel helyére
visszahelyezni, és az ürítés során esetlegesen kihullott hulladékot a szállító
jármű személyzete köteles összetakarítani.

11. §

(1) A közszolgáltatással kapcsolatos, a Ht. 35. § g) pontja szerinti személyes
adatok nyilvántartását és kezelését Arló Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Közszolgáltató feladatkörébe utalja.

(2) Az ezen rendelet alapján elrendelt adatkezelésre és az adatok védelmére az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
CXII. törvény rendelkezései az irányadók.

(3) Közszolgáltató a magánszemélyek személyes adatait, valamin a gazdálkodó
szervezet ingatlanhasználók Ht. 38. § (3) bekezdése szerinti cégadatait
elsősorban az ingatlanhasználó adatszolgáltatása alapján ismeri meg.

A lomtalanítás alá tartozó szilárd hulladékra vonatkozó külön rendelkezések

12.§

(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél,
mennyiségénél fogva nem elszállítható települési hulladék szervezett
összegyűjtéséről és elszállításáról (a továbbiakban: lomtalanítás)
közszolgáltató, a polgármesterrel egyeztetett módon évente egy alkalommal
gondoskodik.

(2) A hulladékot az ingatlanhasználó a közszolgáltató által előzetesen megjelölt
időpontban, helyen és módon helyezheti ki elszállítás céljából.

(3) Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy az a jármű
és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, illetve ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.
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A hulladék gyűjtésére és elszállítására szolgáló
gyűjtőedények rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos jogok és

kötelezettségek

13. §

(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint
gyűjtőedény hiányában a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre
bocsátott, hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe.
Az igénybeveendő gyűjtőedények űrtartalom szerinti tipizálását a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.

(2) A gyűjtőedényzet űrtartalmát meghaladó mennyiségű alkalmi hulladék
gyűjtésére az ingatlanhasználó a Közszolgáltató által térítés ellenében
rendelkezésre bocsátott hulladékgyűjtés céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot
köteles igénybe venni.

(3) A hulladék ürítésének gyakorisága minimum heti 1 alkalom. Amennyiben a
hulladék szállítása a közszolgáltató hibájából elmarad 24 órán belül pótolni
köteles.

(4) A gyűjtőedények méretének és számának meghatározásakor két ürítés közötti
időszakra ingatlanonként legkevesebb 4 liter /fő/nap hulladékmennyiséget kell
figyelembe venni.

(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő
mennyiséget vagy adatot közöl, ennek folytán az átadásra kerülő hulladék
mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a
közszolgáltató – az ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a
tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően számlát kiállítani.

(6) Azon családi házas ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján a
bejelentett lakosok száma legfeljebb 2 fő, 60 literes gyűjtőedény használatát
kérelmezhetik. A jogosultság fennállását az igénylő ingatlanhasználónak kell a
Közszolgáltató felé igazolnia, a Központi Személyadat és Lakcímnyilvántartó
rendszer nyilvántartása alapján.

A hulladék gyűjtésére és elszállítására
szolgáló gyűjtőedények elhelyezésével, használatával és kezelésével

kapcsolatos kötelezettségek

14. §
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(1) Az ingatlanhasználó az átvett gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül
köteles tárolni. A gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni kizárólag
közterület használati engedély alapján lehet.

(2) Az ingatlanhasználó köteles a nem közterületen tárolt gyűjtőedényt a hulladék
elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen,
a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen
elhelyezni, és azt az ürítés napján a közterületről eltávolítani. A gyűjtőedényt
legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 18 órától lehet kihelyezni a
közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést.

(3) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a
közterület szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell
lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne
akadályozza. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű és
gyalogos forgalmat, és elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás
veszélyének előidézésével.

15. §

(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya:

a.) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg.
b) 110-120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 25 kg,
c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg,
d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg,
e) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg,
f) 4000 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 3000 kg lehet.

(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy
összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlanhasználó a
közszolgáltató felhívására köteles az edényt üríthetővé, illetve használhatóvá
tenni.

(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, állati ürüléket,
fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot
elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi
épségét vagy egészségét, illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást
okozhatnak.

A hulladék elhelyezésével, ártalmatlanításával,
illetve hasznosításával kapcsolatos rendelkezések
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16. §

(1) A települési hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását és hasznosítását
Közszolgáltató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő Sajókazai Hulladékkezelő
Centrumban végzi el.

(2) A hulladék ártalmatlanításáról, illetve hasznosításáról a Közszolgáltató köteles
gondoskodni.

17. §

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot –
negyedévente 250 kg mennyiségben – a 16. § (1) bekezdésében meghatározott
létesítménybe, valamint az Önkormányzat illetékességi területén lévő
hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott díjmentesen elhelyezheti
lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló készpénzátutalási
megbízás feladóvevény felmutatásával.

18. §

A hulladékká vált fenyőfák térítésmentes összegyűjtését és ártalmatlanításra történő
elszállítását Közszolgáltató oly módon végzi el, hogy a lakossági gyűjtőedény mellé
kihelyezett fenyőfákat külön díj felszámolása nélkül minden év január 31. napjáig
elszállítja.

Záró rendelkezések

19. §

E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

melléklet a ___/2015. (VI. 24.) rendelethez
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Arló nagyközség területére kihelyezett gyűjtőedényzetek típusai

60 l-es gyűjtőedényzet
110 l -es gyűjtőedényzet
120 l -es gyűjtőedényzet
240 l -es gyűjtőedényzet
770 l -es gyűjtőedényzet
1100 l -es gyűjtőedényzet
4000 l -es gyűjtőedényzet

7. Napirendi pont

Meghatalmazás értékpapír transzferálásra és értékpapír
számla megszüntetésére

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

Klisóczkiné Papp Andrea: A Buda-Cash Brókerháznál elhelyezett részvény
értékpapírokat a az OTP Banknál elhelyezni, de valószínű, hogy ez nem lesz megoldható.
Ma megpróbáltam az elhelyezés érdekében több bankkal is felvenni a kapcsolatot, de
szükséges személyesen bemenni és elmondani, hogy mit szeretnénk, mert nem értik.

Vámos Istvánné dr.: A számla megszüntetésére vonatkozóan és az értékpapír
elhelyezésére vonatkozóan kérnénk a meghatalmazást.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság egyetért a
meghatalmazással, 3 igen szavazattal javasoljuk az elfogadását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 5 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a meghatalmazásról.

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

88/2015. (VI. 26.) határozat:
Tárgy: Meghatalmazás értékpapír transzferálásra és értékpapír számla megszüntetésére

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testület meghatalmazza Vámos Istvánné dr.
polgármestert és Klisóczkiné Papp Andrea jegyzőt, hogy a Buda-Cash Brókerháznál
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elhelyezett 8 630 db Első Hazai Energia Portfólió részvény értékpapír transzferálását
elvégezzék az önkormányzatnak megnyitott értékpapír számlára, valamint a Buda-Cash
Brókerháznál lévő értékpapír számlát megszüntessék az önkormányzat nevében.

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

Klisóczkiné Papp Andrea jegyző

8. Napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester

a) Autómentes Nap, illetve Európai Mobilitási Hét programjában való részvétel

Vámos Istvánné dr.: A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ismételten meghirdette az
Autómentes Napot, illetve az Európai Mobilitási Hetet. Csatlakozunk-e az Autómentes
Naphoz vagy a Mobilitási Héthez?

Balogh Edina: Milyen programokról tudunk?

Vámos Istvánné dr.: Gyalogos vagy kerékpáros közlekedési programban tudnánk részt
venni. Nem elég az, amit a korábbi évben megvalósítottunk. Kell egy tartós vállalás, ami
az Autómentes Napon kívül megmarad a településen. Ha a Mobilitási Hetet vesszük,
figyelembe gyermekrajz pályázatot lehetne meghirdetni, a jövőbeli utazást hogyan
képzelik el.

Balogh Edina: A pihenőnél a falak kidekorálást meg lehetne valósítani, gyerekrajzokkal
kellene díszíteni.

Balázsné Király Rita: A tavalyi Autómentes Nap az iskolában tetszett a gyerekeknek, sok
gyerekkel vettünk ezen részt. Az iskolából a gyerekek rengeteg rajz pályázaton vettek
részt, sikeresen. Az egész hetet kellene bevállalni vagy csak 1-2 napot?

Vámos Istvánné dr.: Az Autómentes Napra el lehet indítani a rajz pályázatot, de valami
folyamatosat kellene bevállalni, ami az egész lakosságot lefedi. Pl. rendőrt idehívni és
kerékpáros KRESZ versenyt tartani, vagy a tónál bicikli pályát kijelölni, vagy kerékpáros
akrobatika bemutatót szervezni, esetleg több kerékpár tároló épüljön.

Balázsné Király Rita: Először azt az embert kellene megkeresni, aki bevállalja ennek a
megszervezését.

Tengely László: A felnőtt lakosság nincs erre felkészülve. Ekkora tömeget nem tudunk
megmozgatni, csak a gyerekeket lehet mozgósítani.



28

Bíró Ferenc: 13 civil szervezet van a településen, ha ők mozgósítják a tagokat, akkor ez
megvalósítható.

Tengely Katalin: Egyetértek Bíró Ferenccel, a civilszervezeteket kellene bevonni.

Vámos Istvánné dr.: Tavaly a lakosság részéről két ember jelent meg.

Balogh Edina: Nagyobb propagálás kell, mint tavaly.

Balázsné Király Rita: Az Autómentes Napot támogatom a gyerekek miatt. A szervezést
Tengely Katalinra bíznám.

Tengely László: Úgy gondolom Tengely Kati szava kevés ehhez, feljebb kellene vinni, ha
polgármester mondja sokkal nagyobb a hatása.

Vámos Istvánné dr.: Megírom a felkérő levelet minden civil szervezetnek. Szeptember
22-én lesz az Autómentes Nap.

Bíró Ferenc: Ha Tengely Kati megszervezi, összeállítja a programokat, akkor összejövünk
a civil szervezetekkel és megbeszéljük a feladatokat.

Vámos Istvánné dr.: Regisztrálni kell a neten.

Balázsné Király Rita: Azon a héten lesz a laskafesztivál.

Balogh Edina: Támogatást lehet kérni?

Vámos Istvánné dr.: Tavaly 100.000 Ft-ot kaptunk.

Szikora Ágnes: A megszervezésben szívesen segítek, már részt vettem ilyen szervezésben
és lebonyolításban.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk arról, hogy részt veszünk ebben a programban.

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

89/2015. (VI. 26.) határozat:
Tárgy: Autómentes Nap, illetve Európai Mobilitási Hét programjában való részvétel

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. szeptember 22-én
megrendezésre kerülő Autómentes Nap, illetve Európai Mobilitási Hét
rendezvénysorozaton részt kíván venni.

Határidő: 2015. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

b) Korond testvértelepülés meghívása
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Vámos Istvánné dr.: Korond polgármestere meghívta önkormányzatunkat az augusztus 8-
9. között megrendezésre kerülő ünnepségükre. A Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság ülésén Tengely László, Dulai Roland és dr. Springer József jelezte, hogy
szívesen részt venne ezen az ünnepségen. Javaslom, hogy Bíró Ferenc alpolgármester úr is
vegyen részt. Amennyiben képviseljük, az önkormányzatot szeretnék egy ajándék kosarat
küldeni. Kérem, szavazzunk arról, hogy az augusztus 8-9. között megrendezésre kerülő
korondi ünnepségen képviseltetjük az önkormányzatot és ajándék kosarat állítunk össze.
Tájékoztatni fogom Korond település polgármesterét, hogy 4 fő fog utazni az ünnepségre.

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

90/2015. (VI. 26.) határozat:
Tárgy: Korond testvértelepülésről érkezett meghívás

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Korond testvértelepülés
meghívásának eleget tesz, és 4 fővel képviseli Arló Nagyközség Önkormányzatát.
Az ünnepségre az önkormányzat ajándék kosarat állít össze.

Határidő: 2015. augusztus 7.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: A Sajóvölgye Takarékszövetkezettől kaptunk felkérést, hogy náluk
nyissunk számlát. Megvizsgáltuk ezt a kérést, összehasonlítottuk az OTP számla
költségeivel és a szakemberek azt javasolták ne váltsunk pénzintézetet.

-.-.-

c) dr. Almásiné Laurencsik Angelika kérelme

Vámos Istvánné dr.: dr. Almásiné Laurencsik Angelika megkeresett amiatt, hogy az
államreform területén jelentős változások mentek végbe. Egy főosztály alá került a sok
igazgatóság, nyugdíj, egészségbiztosítás, rehabilitációs szakigazgatás szerv, a kincstár, az
OEP területi ellátása. Ózdon a kihelyezett egységeknél nincs helyben vezető, az egységek
irányítása Miskolcon történik. Hosszú távon, mint szakember, nem látja biztosítottnak a
működését. Szeretne ügyfélfogadást tartani a településen, segíteni tudná az embereket
azzal, hogy elmondaná, hogyan lehet bizonyos járadékokhoz hozzájutni. Azt szeretné, ha
az önkormányzat kötne vele szerződést 10.000 Ft/óra összegben. Arlóban az ASZAK
munkatársai ezt a feladatot ellátják, megoldják, kitöltik a nyomtatványokat, segítenek a
lakosságnak. Nem tudjuk ez a centralizáció hogyan alakul, nem látom van-e erre igény?
Arra adnék esélyt, hogy helyiséget biztosítunk a számára ügyfélfogadási napokon, de
fizetni nem tudunk.
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Bíró Ferenc: Azóta az ÉRV-nél főállású munkahelye van. A 10.000 Ft órabért soknak
tartom.

Papp Zsóka: Az ügyvéd úr is tartott fogadóórákat 5.000 Ft-ért óránként, de senki nem
fizetett ezért.

Klisóczkiné Papp Andrea: Ezek az ellátások ingyenesen elérhetőek.

Vámos Istvánné dr.: Egyetértünk-e azzal, hogy tájékoztatjuk, hogy az önkormányzat nem
tud ezért a tevékenységért fizetni, de helyiséget biztosítunk.

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

91/2015. (VI. 26.) határozat:
Tárgy: dr. Almásiné Laurencsik Angelika kérelme

Arló Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja dr. Almásiné Laurencsik
Angelika kérelmét, miszerint tanácsadói tevékenységet végezne a lakosság részére, mely
tevékenység a nyugdíj, egészségbiztosítás, rehabilitációs és egyéb járadékok megszerzés
feltételeinek ismertetésére irányulna, önkormányzati díjfizetés mellett.
Az Önkormányzat díjfizetés nélkül ügyfélfogadási napokon ingyenes helyiséget biztosít
tevékenysége végzéséhez.

Határidő: 2015. augusztus 7.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Dr. Náhlik Csilla tájékoztatott, hogy a Bükki Agroinnovációs
Nonprofit Kft. működését 2015. március 20. napjától felfüggesztették, végrehajtás van
folyamatban.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Magyarország ismételten csatlakozott a  Nagy Ugrás rendezvényhez,
ez a folyók és vizes élőhelyek ünnepe, olyan európai kezdeményezés, hogy július 12-én
délután 3 órakor vízbe ugrással fejezzük ki kötődésünket. Eddig 22 ország 31 folyójába
ugrottak be egyazon időpontban. A tó körül szép esemény lehetne, esetleg a szomszéd
településekkel együtt.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: A szennyvízberuházás kapcsán a Belügyminisztériumtól kaptunk
tájékoztatást, miszerint a korábbi projekt menedzser Ignácz Edit értesítette őket
észrevételéről, és arról, hogy Arlóban milyen program kerül megvalósításra. A megkeresés
alapján zöldmezős beruházás valósul meg. A közlönyben mindez rosszul jelent meg, ki
fogják javítani.
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Vámos Istvánné dr.: 2015. júniusában kiemelt projekt felhívás jelent meg középületek
energetikai fejlesztésére. Olyan támogatható tevékenységek vannak benne pl. az épületek
határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőtechnikai fejlesztése, lapostető szigetelés, padlás
alatti födém fejlesztése, üvegezés. Az óvoda és az iskola épületének ily módon történő
fejlesztésére be lehetne adni a pályázatot. 150 millió Ft az elnyerhető összeg, ebből egy
épületnél lehetne megoldani a hőszigetelést. A támogatás formája: visszafizetési
kötelezettség nélküli.

Bíró Ferenc: A hivatal épületének a felújítása is beleférne. Az energetikai fejlesztés
minden épületünkre ráférne, ez pénz megtakarítást is jelent, az élet minőséget is javítja.

Vámos Istvánné dr.: Beszéltem a KLIK vezetőjével, hogy szeretnének-e pályázni, de ők
nem pályáznak.

Balázsné Király Rita: Az A épületben és az irodai épületben nagyon rossz állapotban
vannak az ablakok.

Vámos Istvánné dr.: Valamelyik épületre be kell adni a pályázatot, erről később
tárgyaljunk.

A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül.

K. m. f.

Vámos Istvánné dr. Klisóczkiné Papp Andrea
polgármester jegyző

Móráné Nemes Edit
jegyzőkönyvvezető


