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Vámos Istvánné dr.: köszönti a jelenlévőket, és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Kérem, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását 10. napirendként tárgyaljuk.
Javaslom továbbá, hogy az Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2016. évi üzleti tervét és a
Kitüntetések adományozását zárt ülésen az Indítványok, javaslatok, egyebek után
tárgyaljuk meg, 13. és 14. napirendként.
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A napirendet az elhangzott módosításokkal a jelenlévő képviselők egyhangúan, 7 igen
szavazattal az alábbiak szerint fogadják el:

Javasolt és elfogadott napirendi pontok:

1) Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről
2) Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója
3) Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója
4) Arlói Széchenyi István Általános Iskola energetikai pályázatnál

közreműködők kiválasztása
5) Haszonkölcsön szerződés az Arlócium Szociális Szövetkezettel
6) Borsodszentgyörgyi Önkormányzat kezdeményezése az idősek

ellátása kapcsán
7) ÉRV ZRt.-vel megállapodás bérleti díj felhasználásáról
8) Arló Nagyközség Önkormányzatának Közbiztonsági és

Bűnmegelőzési koncepciója
9) Közérdekű munkavégzés helyének kijelölése

10) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati
rendelet módosítása

11) Az új 2 x 2 sávos út nyomvonalának kiválasztása
12) Indítványok, javaslatok, egyebek

a) Tájékoztató a tornaterem iránti kérelemre adott válaszról
b) Tájékoztató a PILOT program kísérleti bevezetéséről
c) Polgármester szabadsága

13) Arlói Turisztikai és Közösségi Kft. 2016. évi üzleti terve
14) Kitüntetés adományozása

Vámos Istvánné dr.: Napirend előtt beszámol a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról.

Tárgyalt napirendi pontok:

1. napirendi pont

Beszámoló a közművelődési, kulturális tevékenységről

A napirendi pont előterjesztője: Tengely Katalin intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Az egész évi tevékenységet tárgyaljuk, a beszámoló részletesen
leírja milyen rendezvényeket, ünnepségeket szervezett az intézmény. Az időnként
tapasztalható civil szervezetek közötti feszültség feloldása jó irányba halad. Sajnos a
suvadás tábor megszervezése anyagiak miatt nem sikerült. Örülünk, hogy a könyvtár
fejlesztésre került. Sokrétűek voltak a programok, sok civil szervezetet bevontál a
rendezvényeken. A gépek karbantartása nehezen történik, hogyan tudnánk ebben
segíteni? Egy személyes intézmény, további sikereket kívánok. Az Ügyrendi, Szociális és
Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.
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Tengely László: A Tájház lassan kinövi magát, lehetne-e pályázat útján bővíteni, amire
nincs szükség, azokat kiselejtezni.

Tengely Katalin: Erre nem volt kiírva pályázat. Arra gondoltam, a műhely részt
kialakítanánk szabó és asztalos mesterség bemutatására, ezt fából lehetne megvalósítani.
A tisztaszoba maradna kiállító terem. A foglalkozásokat a kézműves házban lehetne
megoldani, de ott is sok mindent csinálnak, már nincs hely.

Vámos Istvánné dr.: Van pályázati lehetőség a település szempontjából jelentős épületek
felújítása címmel, amennyiben a képviselő-testület úgy gondolja, az EU-s pályázatot meg
lehet próbálni. Amikor elkezdünk kitoldani egy-egy épületet, elveszíti a jellegét, csak
akkor javaslom, ha eredeti formájában, eredeti módon kerülne megerősítésre. Mind a két
helyiséget be lehet rendezni, az egyikbe szakmai, a másikba közgyűjteményi kiállítás
lenne. Ha megnyernénk az egészségügyi központ pályázatát, a könyvtár is méltó helyére
kerülne. A megyei könyvtár felújításával nagyon szépen berendezett lett a könyvtár. A
fehér kocsma is olyan épület, amelynek a homlokzatát meg kellene menteni, a dufartos
Sípos kúriát a civil szervezetekkel meg tudnánk tölteni. Építészeti szempontból
megmentésre érdemes épület, benne tudnánk szolgálati lakást felajánlani. Külön
napirendként érdemes lesz tárgyalni.

Tengely László: A Sípos-féle kúria a falu legpatinásabb épülete, nagy szükség lenne rá.
Annyi minden van a Tájházban, nagyon sok anyag van, nincs már raktározási lehetőség.
Őrizze meg a tájház jellegét, töltse be funkcióját.

Vámos Istvánné dr.: A Kézműves házban még mindig van egy szabad hely. Meg kellene
nézni, hogy az említett pályázat nyitva van-e? A munkádat köszönöm. Kérem,
szavazzunk a beszámoló elfogadásáról.

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

86/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Beszámoló a Tájház és Könyvtár 2015-2016. évi közművelődési tevékenységéről

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Tájház és Könyvtár 2015-2016.
évi közművelődési tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

2. napirendi pont

Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója

A napirendi pont előterjesztője: Lukán Istvánné óvodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Lukán Istvánné: Lejárt a határidő az óvodapedagógus pályázat beadására. 3 pályázó
volt, időközben egy pályázó visszalépett. Megtörtént az elbírálás, Benőcs Boglárkára esett
a választás, augusztus 22-től fog hozzánk jönni, áthelyezéssel. A nyári időszakból 2,5 hét
eltelt, a gyereklétszám alakulása nagyon változó. A maximális gyereklétszám 26 fő volt, a



4

legkevesebb 13 fő, naponta változik a létszám. Ehhez hozzátartozik, hogy bárányhimlő
járvány van az óvodában, aki tudna jönni, ő is beteg. A 2,5 hét alatt 9 esetben értesítettük
az ASZAK munkatársait és a Járási Hivatalt. A 9 gyereknél 10 napot meghaladta a
hiányzás. Kiosztottuk a szülőknek a tájékoztatást, hogy hozzák a gyerekeket az óvodába.
A nemzetiségi önkormányzat ülésén is elmondtam, hogy ők sem mutatnak példát, mert ők
sem hozzák az óvodába a gyerekeiket és az unokáikat.

Balázsné Király Rita: A bizottsági ülésen több észrevétel volt. A beszámoló olyan
szerkezetben, oly módon készült, hogy elkülönül a pedagógiai rész és a gazdálkodási rész.
Szomorú, hogy nyáron ennyire rossz a kihasználtság, ez sok normatíva visszafizetésére
kötelezi az önkormányzatot. Az óvodában a nevelési év 222 napból áll. Felmerült, hogy
egyre több középsúlyos értelmi fogyatékos gyerek kerül be az iskolába, hogyan lehetne
ezeknek a gyerekeknek hamarabb bekerülni a rendszerbe? Ebben az évben 5 gyereknek
kellett elmenni az ózdi 48-as úti iskolába. A tendencia azt mutatja, egyre több ilyen
gyerek lesz. Évközben nem tehetik ki azokat a gyerekeket, akik rendszeresen nem járnak
óvodába, mert törvényileg nincs erre lehetőség. Vannak olyan gyerekek, akik szívesen
járnának, őket nem lehet felvenni. 42 gyerek lett elutasítva. Öröm az udvari játékok
kikerülése. Sajnos évről-évre romlik a difer mérés eredménye, ez befolyásolja a gyerekek
sorsát is. 9 gyerek szülői kérésre megismétli az első tanévet. Kérdezem, hogy szakmailag
nem merült-e fel a nevelési program változtatása? Meg van határozva, hogy milyen testi
képesség szükséges a gyerek iskolába járásához, sajnos többen nem érik el a 110 cm-t. Az
a baj, hogy ezek a tanulók a 2-3 éves lemaradást egész életükben végigviszik. Az
iskolának másfajta módszertani vagy pedagógiai programot kellene kitalálni, szakmailag
nekünk össze kell fogni. Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottsági ülésen a
nemzetiségi önkormányzat képviselője elismeréssel nyilatkozott a ballagási ünnepségről.
A bizottság 3 igen szavazattal javasolja a beszámoló elfogadását.

Tengely László: Más oktatási rendszerre, programra van-e lehetőség? Ehhez a feltételek
megvannak-e?

Lukán Istvánné: Nagyon sok program van, az óvónők felkészültsége is megvan. Az
óvodai alapprogramban csak a testnevelés kötelező foglalkozás, a matematika, ének,
ábrázolás kezdeményezések. Ez azt jelenti, csak ha a gyerek szeretne részt venni, akkor ül
le. Kimondottan figyelnek az óvónők a tanköteles korú gyerekekre, hogy ott legyenek a
foglalkozásokon. Az epohális program a legerősebb program, mert minden az ismétlésre
megy és a megerősítésre. A II. óvodába a Nevelési Tanácsadóból jár ki fejlesztő
pedagógus minden héten, az I. óvodába pedig az intézményvezető-helyettes csinálja a
fejlesztést. Ennyire tudunk velük haladni.

Bíró Ferenc: Meg kell nézni a számok mit mutatnak. Nyáron a 150 gyerekből 26 gyerek
jár óvodába és az adatkörből látható, hogy 53 tanköteles korúból már 13 gyereket
kiszűrtek, akik nem alkalmasak arra, hogy iskolába menjenek. 40 az iskolaérett, de 75 %-
át nem lenne szabad elengedni az iskolába. A szülők felelőtlensége miatt az
önkormányzatnak vissza kell fizetni a normatívából. Nyáron azért kellene óvodába járni a
gyerekeknek, hogy utolérjék magukat. A beszámoló tényszerű és jó. Ezzel nem a
pedagógusok munkáját akartam minősíteni, hanem a szülők felelőtlenségét kiemelni.

Tengely László: A szülői felelőtlenséget jelezni kellene valahová felfelé, mert ez napi
probléma és óriási pénzeket visz el az önkormányzat és az állam költségvetéséből. Valami
változást kellene elindítani állami szinten.

Vámos Istvánné dr.: Minden kedvezményt meg kellene vonni attól, aki nem járatja
rendszeresen óvodába a gyerekét. Máshogy nem tudjuk a rendre rászorítani a szülőket,
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csak úgy, ha nem a gyerek lesz a megélhetési forrás. Szülői kötelezettség a gyerekről
anyagilag és erkölcsileg gondoskodni.

Tengely László: A beszámolóból kiderült, hogy sok jelzéssel éltek.

Vámos Istvánné dr.: Nem szabad ezekről hallgatni, nem felfelé kell jelezni, hanem a
bíróságra. Az óvodában dolgozóknak köszönjük a munkájukat. Kérem, szavazzunk a
beszámoló elfogadásáról.

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

87/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Az Arlói Tengerszem Óvoda beszámolója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Tengerszem Óvoda
2015/2016. évről készült beszámolóját elfogadja.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Lukán Istvánné óvodavezető

3. napirendi pont

Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója

A napirendi pont előterjesztője: Póczos Andrea intézményvezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve

Balázsné Király Rita: Az előterjesztés ebben az évben is a középszintű vezetők
beszámolói alapján készült el. A tájékoztató részletes, alapos, tartalmazza az igazgató-
helyettesek beszámolóit, a munkaközösség vezető észrevételeit és a diákönkormányzat
véleményét is.

Tengely László: Szomorú, hogy 51 gyerekből 1 volt igazán iskolaérett.

Póczos Andrea: Jól felkészült pedagógusok tanítanak az iskolában. 6 hét a beszoktatási
időszak, ezt követően a gyerekeknek le kell ülni az asztalhoz. Meg kell tanítani velük,
hogy melyik kezükbe fogják a kanalat. Sok gyerek tiszteletlen, az elsősök
odamondogatnak a tanító néniknek. Elvégeztük az 1. osztályosok mérését, így láttuk
kinek kell ismételnie, mert annyira minimálisan teljesítettek. Ezeket nehezíti még a sok
hiányzás. Az oktatási kerekasztal beszámolójában már szerepel a 9 évfolyamos iskola.
Azt jelenti, ha a mérési eredmény gyenge, akkor az első év előkészítő évnek tekinthető, a
második év az első osztály.

Dulai Roland: Részletes a beszámoló. Nagyon sok az igazolt és az igazolatlan hiányzás
az iskolában, hogyan lehetne a háziorvosi szolgálattal szorosabb kapcsolatot kialakítani,
hogy ne adjon ennyi igazolást.

Póczos Andrea: A tendencia a városban is hasonló. Nehezített a helyzet a helyettesítések
miatt. Beadvánnyal éltünk, hogy csak szülő jelenlétében adja ki az igazolást a doktornő.
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Vámos Istvánné dr.: Vezetői megbeszélésen arra kértem a doktornőt, hogy
szeptembertől próbálja meg visszafogni az igazolások kiadását, megígérte, hogy oda fog
figyelni. Nem szabad vonakodni, meg kell tenni a feljelentést.

Póczos Andrea: Az ASZAK hatásköréből kikerült a gyerekvédelem, Ózdról járnak ki
heti egy alkalommal. A Járási Hivatal a szülők elmondása alapján hozza meg a
határozatát, az iskola véleményét meg se kérdezik. 4-5 éve probléma van a családokkal,
de Ózdon nem tudhatják, mi van az arlói iskolában, ezért jó lenne, ha megkérdeznének
bennünket. Egy 7. osztályos lány terhes, augusztusban szülni fog, erről az édesanyának
nem volt tudomása.

Vámos Istvánné dr.: Hasonló kifogásunk volt nekünk is, az előző terhes kismama
kapcsán. Vissza kellett helyezni a családba, mert a járási hivatal dolgozója ilyen
határozatot hozott, az önkormányzat hiába volt ellene. Nem értek ezzel egyet. A járási
hivatal részéről az a segítség, ami hátráltatja a munkát, a településen élők és dolgozók
viszont azok, akik ismerik a településen élőket, tudják a családi viszonyokat.

Bíró Ferenc: A szülői felelőtlenség itt halmozottan igaz. Az a szülő, aki a gyereknek
orvosi igazolást szerez, mert nem akart menni az iskolába, a gyerek jövőjét teszi tönkre. A
központi hatalomnak, a központosításnak az áldozatai. Olyan járási hivatali dolgozó, aki
nincs itt és nem él a családok között, akták alapján dönt és nincs tisztában a helyzettel.

Balogh Edina: Nagy élmény volt olvasni a beszámolót, kicsit külsősként, kicsit
belsősként. Mindenre választ kaptam, 8 ember szemszögéből olvastuk a tájékoztatót,
minden területre kiterjedő volt. A problémákat is feltárta, ez nagyon fontos. Tudom,
milyen erőfeszítések vannak e mögött, hogy ilyen adatokat tartalmazzon a tájékoztató. A
munka hátterét ismerem, nem kis munkát végeztek.

Vámos Istvánné dr.: Köszönetemet fejezem ki az összes pedagógusnak. Nagy türelem
kell a harcos elsősökhöz is. Sajnálom, hogy nincs eszköz a pedagógus kezében, amivel a
gyereket komolyan tudná fegyelmezni. Nincs erkölcs, nincs kötelességtudat, így nagyon
nehéz. Kérem, szavazzunk a tájékoztató tudomásulvételéről.

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

88/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Az Arlói Széchenyi István Általános Iskola tájékoztatója

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Arlói Széchenyi István Általános
Iskola 2015/2016. évről készült tájékoztatóját tudomásul veszi.

Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Póczos Andrea igazgató

4. napirendi pont

Arlói Széchenyi István Általános Iskola energetikai
pályázatnál közreműködők kiválasztása



7

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

Papp Zsóka: Kéttípusú feladatra kértünk árajánlatot, a műszaki előkészítő feladatokra és
a gazdasági feladatokra. Mindkét feladatra 3 árajánlat érkezett. A műszaki előkészítő
feladatra a legkedvezőbb ajánlatot az Edan Energo Kft. nyújtotta be, a gazdasági
feladatok ellátására pedig a Kroda Pályázati Tanácsadó Kft. adta be a legkedvezőbb
árajánlatot. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot és 5
igen szavazattal a legkedvezőbb ajánlatot adó kft-t támogatja.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság szintén megtárgyalta
az anyagot és 3 igen szavazattal javasolja mindkét területre a legkedvezőbb ajánlatot adó
kft. kiválasztását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk az energetikai korszerűsítéséről szóló pályázat
közreműködők kiválasztásáról,

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

89/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Arlói Széchenyi István Általános Iskola energetikai korszerűsítéséről szóló

pályázatához közreműködők kiválasztása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.1-15 kódszámú
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati felhívásra beérkezett
ajánlatok közül

- a műszaki feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Edan Energo
Kft-vel,

- a gazdasági feladatok ellátására a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Kroda
Pályázati Tanácsadó Kft-vel kíván

szerződést kötni.

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

5. napirendi pont

Haszonkölcsön szerződés az Arlóicum Szociális Szövetkezettel

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

Vámos Istvánné dr.: Köszöntöm Dulai Istvánt az Arlóicum Szociális Szövetkezet
elnökét.
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Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

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

Vámos Istvánné dr.: Napokban járt itt a HACCP rendszer kialakításával kapcsolatban a
szakértő. Elviekben egyetért az épület funkciójával. Javasolta, hogy a tésztakészítő
helyiségbe tegyünk be csapot, továbbá tojásfertőtlenítő hely kerüljön kialakításra.

Dulai István: A szakhatósági bejárás szükségszerű lenne a területen, nehogy később
jöjjön ki a hiba. Edelényből kellene a bejárást megkérni.

Vámos Istvánné dr.: Először a HACCP rendszernek kell megfelelni, ezért most ezt
készítjük elő. Már meg van hívva a NÉBIH. Ha náluk rendbe lesz minden, akkor jöhet az
engedélyezési eljárás. Előzetesen az állategészségüggyel is, Ádám dr.-ral megbeszéljük a
teendőket. A fontosabb tanácsadókat gondoltam elsőre meghívni, mert az engedélyekért
fizetni kell. Addig nem engedélyeztetünk, amíg nincs minden rendben.

Dulai István: Nagy szerepet vállalat ebben Suszter Zsolt. Egy nekünk nagyon kedvező
pályázatot írnak ki a közeljövőben.

Vámos Istvánné dr.: Már megadtam a meghatalmazást a pályázat előkészítésére,
foglalkozunk a pályázattal.

Dulai István: Most megkaphatjuk azt a pénzösszeget, amit a beindításkor kellett volna.

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

Vámos Istvánné dr.: A megállapodást én nem tudom aláírni, mert tagja vagyok a
szövetkezetnek, ezért alpolgármester urat hatalmazzuk fel a szerződés aláírásával.
Kérem, szavazzunk a haszonkölcsön szerződésről.

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

90/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Haszonkölcsön szerződés megkötése az ARLÓICUM Szolgáltató Szociális

Szövetkezettel ingatlan és eszközök átadására

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az
ARLÓICUM Szolgáltató Szociális Szövetkezettel az előterjesztéshez mellékelt
haszonkölcsön szerződést megköti.
A szerződés mellékletében felsorolt ingatlant és eszközöket 2016. július 1. napjától 2017.
december 31. napjáig térítésmentes használatra átadja.

A Képviselő-testület Bíró Ferenc alpolgármestert – a polgármester összeférhetetlensége
miatt – hatalmazza fel a haszonkölcsön szerződés aláírására.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Belügyminisztériumnál a szükséges
intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2016. július 1.
Felelős: Bíró Ferenc alpolgármester

Vámos Istvánné dr. polgármester

6. napirendi pont

Borsodszentgyörgyi Önkormányzat kezdeményezése
az idősek ellátása kapcsán

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

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
egyetért a határozati javaslat elfogadásával, mert az együttműködés plusz kiadásokkal
járna a településnek.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen szavazattal javasolja a
határozati javaslat elfogadását.

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

91/2016. (VI. 24.) határozat:

Tárgy: Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat megkeresése idősek nappali
ellátásával kapcsolatban közös intézmény létesítésére

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és
az alábbi határozatot hozta:

A Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által felajánlott
lehetőséggel Arló Nagyközség Önkormányzata az elégtelen normatív támogatás miatt
nem tud élni.

Arló Nagyközség Önkormányzata az Idősek Nappali ellátását közös intézményfenntartás
keretében nem tudja vállalni.

Határidő: 2016. június 24.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

7. napirendi pont

ÉRV ZRt.-vel megállapodás bérleti díj felhasználásáról

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve
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Vámos Istvánné dr.: A múlt évben arról döntöttünk, hogy a vízvezeték rendszer
szigetelésére ne költsünk, a használati díjat a tónál lévő gépház teljes felújítására kérjük
meg. Az előterjesztés arról szól, hogy most kerülne felhasználásra, amit tavaly nem
használtunk fel. Magasak ezek az összegek. Javasoltam a vezérigazgatónak a következő
évi használati díj felhasználására az ivóvízzel el nem látott ingatlanok bekötését csinálják
meg, különös tekintettel a Dózsa György útra. Amennyiben elkezdődik a csatorna
beruházás a teljes területet befedi, mert így lehetett pályázni. Akkor lehet a lakókat
kötelezni arra, hogy vezessék be a vizet, ha a leágazásokat megcsináljuk, az ő dolguk
lesz, hogy rákötnek-e vagy sem. A Dózsa György út teljes hosszát ivóvízzel el kell látni.
Ezeket a használati díjakat forgassuk vissza a tónál lévő gépháznak a teljes felújítására.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 5 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. Javasoljuk továbbá, hogy kérjünk
tételes kimutatást a felhasználásról.

Bíró Ferenc: A gépház felújítása sokkal fontosabb, mint az előző évre tervezett felújítás.
Az összes ingatlan vízellátását a gépház látja el. Azért van szükség erre, mert 1998-ban
épült a gépház és a szivattyúk elhasználódtak és ki kell cserélni. Egyetértek azzal, hogy
akik nincsenek ivóvízzel ellátva, azokat el kell látni.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a bérleti díj felhasználásáról.

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

92/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Megállapodás az ÉRV Zrt. 2016. évi használati díj ivóvízközmű fejlesztésekre

történő felhasználásról

Arló Nagyközség Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi döntést hozta:

Arló Nagyközség Képviselő-testülete jóváhagyja az ÉRV. Észak-magyarországi
Regionális Vízművek Zrt. által a BBO-H-2016-61-tervezet-1 sz. alatti Megállapodásban
foglaltakat és hozzájárul, hogy a 2015. évben fel nem használt és a 2016. évre becsült
használati díj összegét összesen 6.215,- eFt értékben az arlói tónál lévő gépháztervezési,
engedélyezési, építészeti, gépészeti és villamossági felújítására, a nyomásfokozó szivattyú
cseréjére használja fel.
Hozzájárul továbbá, hogy a használati díj tervezett összegéből 500e Ft-ot a rendkívüli
helyzetből adódó azonnali feladatokra tartalékoljon.

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

8. napirendi pont

Arló Nagyközség Önkormányzatának Közbiztonsági és
Bűnmegelőzési koncepciója

A napirendi pont előterjesztője: Vámos Istvánné dr. polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve
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Vámos Istvánné dr.: A Magyar Államkincstár felhívta az önkormányzatok figyelmét a
közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció felülvizsgálatára. A régi elavultnak tűnt, ezért
egy új előterjesztést készítettem.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal
elfogadásra javasolja a koncepciót.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 5 igen szavazattal javasolja annak elfogadását. Nagyon időszerű ez a koncepció és
mindenre kiterjed.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció
elfogadásáról.

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

93/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Arló Nagyközség Önkormányzatának Közbiztonsági és Bűnmegelőzési

koncepciója 2016-2017.

A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a 20/2003. (II. 28.),
valamint a 11/2005. (I. 28.) sz. határozatait hatályon kívül helyezi.

A Képviselő-testület a 2016-2017. évekre az előterjesztést mellékletét képező
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési koncepcióját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a koncepcióban érintett szervek, szervezeteket az
Önkormányzattal való szoros együttműködésre.

Határidő: 2016. június 24.
Felelős: polgármester

9. napirendi pont

Közérdekű munkavégzés helyének kijelölése

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

Vámos Istvánné dr.: A Kormányhivatal kezdeményezésére készült ez az előterjesztés.
Az önkormányzatnak lehetőséget kell adnia a büntetés ledolgozására.

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

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a közérdekű munkavégzés helyének
kijelöléséről.
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A képviselő-testület 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi
határozatot hozza:

94/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Közérdekű munkavégzés helyének kijelölése

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti előterjesztést megtárgyalta és
a település közigazgatási területén közérdekű munkavégzés céljára a település
köztisztasági, valamint az utak, hidak, járdák karbantartására alkalmas munkahelyeket
jelöli ki.

Határidő: 2016. június 24.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

10.napirendi pont

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet módosítása

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

Klisóczkiné Papp Andrea: Az előterjesztés sürgősségi indítványként került a képviselő-
testület elé, most kaptunk ezzel kapcsolatban információt.

Balázsné Király Rita: Az Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság 2 igen szavazattal
javasolja a rendelet és a társulási megállapodás módosítását.

Papp Zsóka: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és 3 igen szavazattal javasolja annak elfogadását.

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a rendeletmódosításról.

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

Arló Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének

8/2016. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló

11/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

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:
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1.§

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI. 29.) rendelet (a
továbbiakban: „R” 3.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (2) A közszolgáltatással ellátott területen az ingatlanhasználó köteles a szervezett
közszolgáltatást igénybe venni és Ht. 32/A. § (2) bekezdése alapján az állam által az
állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Koordináló szerv
(továbbiakban: Koordináló szerv) részére a közszolgáltatási díjat megfizetni.”

2. §

A „R” 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (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 közszolgáltatás igénybe vételét írásba kell foglalni.”

3. §

A „R” 6.§ (1) bekezdése kiegészül az alábbi e) ponttal:

„e) az érintett ingatlanon keletkező települési hulladékot elkülönítetten, az elkülönített
gyűjtésre rendszeresített és ezen célból átvett gyűjtőedényben gyűjtse.”

4. §

(1) A „R” 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv 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 „R” 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A lakóközösségek, társasházak által közösen használt gyűjtőedények után a
közszolgáltatás díja – a Koordináló szerv által kiállított számla ellenében – lakóegységek
alapján fizetendő.”

(3) A „R” 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az ingatlanhasználó köteles a számlát a Koordináló szerv által kiállított számlán
szereplő határidőre megfizetni.”

(4) A „R” 7. §-a kiegészül az alábbi (3a) bekezdéssel:

„Díjhátralék keletkezése esetén a beszedésről a 2016. március 31. napjáig kiállított
számlák vonatkozásában Közszolgáltató, a 2016. április 1. napjától kiállított számlák
vonatkozásában a Koordináló szerv intézkedik.”
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5. §

A „R” 9.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az
ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja,
valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban
megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.”

6. §

A „R” 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ 11. §

Közszolgáltató köteles eleget tenni a Ht. 32/A. § (4) bekezdésben foglalt, Koordináló
szerv felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.”

7. §

(1) A „R” 13. §-a kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:

„(1a) A természetes személy ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve
elszállítására köteles a rendelkezésére bocsátott egyedi azonosító jellel ellátott vegyes
hulladék gyűjtésére szolgáló, illetve az egyedi kódszámmal ellátott elkülönített gyűjtésre
szolgáló edényzetet használni.”

(2) A „R” 13. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A vegyes hulladék ürítésének gyakorisága minimum heti 1 alkalom. Az
elkülönítetten gyűjtött hulladék ürítésének gyakorisága kéthetente 1 alkalom.
Amennyiben a hulladék szállítása a közszolgáltató hibájából elmarad, 24 órán belül
pótolni köteles.”

(3) A „R” 13. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltató felé a valóságnak nem megfelelő
mennyiséget vagy adatot közöl, és ennek folytán az átadott hulladék mennyisége
rendszeresen meghaladja az átvett gyűjtőedények űrtartalmát, a közszolgáltató - az
ingatlanhasználó megkeresésével egyidejűleg – jogosult a ténylegesen elszállításra kerülő
mennyiségről adatot szolgáltatni a Koordináló szerv felé, mely adatszolgáltatás alapján a
Koordináló szerv a tényleges űrmértékű mennyiségnek megfelelően állítja ki a számlát.”

(4) A „R” kiegészül az alábbi 13/A. §-sal:

„ 13/A. §

Az elkülönített gyűjtési rendszer bevezetését követően a jegyző hulladékgazdálkodási
bírság kiszabására jogosult a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint
kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rend.
rendelkezéseinek megfelelően.”
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8. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2016. július 1. napján lép hatályba,
és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) E rendelet 7. § (4) bekezdése 2016. október 1. napjával lép hatályba, és az azt követő
napon hatályát veszti.

Arló, 2016. június 24.

Vámos Istvánné dr.
polgármester

Klisóczkiné Papp Andrea
jegyző

Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a társulási megállapodás módosításáról.

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

95/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: Sajó- Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás

Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást elfogadja, és felkéri a polgármestert, hogy a
képviselő-testület döntéséről szóló határozat kivonatát a döntés meghozatalától számított
15 napon belül küldje meg a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési
Önkormányzati Társulás Munkaszervezete részére.

Határidő: 2016. június 24., illetve 2016. július 11.
Felelős: Vámos Istvánné dr. polgármester

11.napirendi pont

Az új 2 x 2 sávos út nyomvonalának kiválasztása

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

Vámos Istvánné dr.: Ózd város megküldte a határozatát, mely alapján a 3-as változatot
tartja megvalósíthatónak. Ez azt jelenti, hogy a Borsodnádasd-Szentdomonkos szerpentint
az új út építésével tartja elfogadhatónak. Nekünk az a lényeg, hogy kerülje el Arló
belterületét. A Sutoly tetőn keresztül menne az út, a Póczos tanyánál összekötő utat
építenének, ezt elfogadhatónak tartom. Elviekben az alagutas megoldás mellett döntöttek
Ózdon.

Bíró Ferenc: Nem tartanám elfogadhatónak, hogy a település közepét kettévágná az út.
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Vámos Istvánné dr.: Kérem, szavazzunk a 2x2 sávos út nyomvonalának kiválasztásáról.

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

96/2016. (VI. 24.) határozat:
Tárgy: A 25. sz. főút Szentdomonkos-Ózd közötti szakaszának fejlesztésére készített

tanulmányterv önkormányzati jóváhagyása

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést
megtárgyalta és a 25. sz. főút Szentdomonkos-Ózd közötti szakaszának fejlesztésére
készített tanulmánytervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a VIA FUTURA –
PARTNER Konzorcium által készített 1553-15 tervszámú, - a 23. és 25. főutak
Bátonyterenye-Ózd közötti 2x2 sávos fejlesztésének a 23. főúti szakaszához az
Arló település elkerülésével kapcsolatos tervváltozatot hagyja jóvá, amelynek
nyomvonala Arló külterületétől Borsodszentgyörgy felé nyugati irányba haladva,
Arló Dózsa György út végénél az ózdi Nagyvölgyi úton át az ózdi Zrínyi út
útvonalon haladna az Ózd, Volny út csatlakozásánál lévő végső pont felé.

2. Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a fejlesztési
tanulmánytervekben a Szentdomonkos-Borsodnádasd közötti szerpentines
útszakasz elfogadható megoldására a tervezői 2., vagy 3. változat szerinti új út
építésével történő kiváltását tartja megvalósításra alkalmasnak.

3. A Képviselő-testület ugyanakkor a beruházás ütemezésénél kéri figyelembe venni,
hogy Budapest zavartalan elérhetősége biztosítására ezen útszakasz megvalósítása
elsődleges szempontot élvezzen a közlekedési, társadalmi és gazdasági
szempontok figyelembe vétele érdekében.

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

12.napirendi pont

Indítványok, javaslatok, egyebek

Vámos Istvánné dr.: Tájékoztatásul elmondja, hogy az üzletek nyitva tartására
vonatkozó rendeletet nem tudjuk módosítani, mert azt tartalmazza, hogy a vendéglátó
üzletek 22 óra és 6 óra között nem tarthatnak nyitva. Ettől korábbi időpontra nem
hozhatunk rendeletet.

a) Tájékoztató a tornaterem iránti kérelemre adott válaszról

Vámos Istvánné dr.: 2016. márciusában írtam levelet tornaterem építése ügyében az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkárának. Az Államtitkárság
támogathatónak tartja az iskolai tornaterem fejlesztési igényét, azonban a korlátozottan
rendelkezésre álló forráskeret és a tornateremmel nem rendelkező települések nagy száma
miatt nem javasolja a Fejlesztési Program következő ütemébe való felvételét.
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A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

b) Tájékoztató a PILOT program kísérleti bevezetéséről

Vámos Istvánné dr.: Kísérleti programként kerül bevezetésre a PILOT program, a
közfoglalkoztatásba nehezen bevonható személyek foglalkoztatására nyílna lehetőség. Az
a cél, hogy segítséget nyújtsanak ezen emberek számára, a munkára történő
szocializálódásukat elősegítsék.

A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

c) Polgármester szabadsága

Vámos Istvánné dr.: Ebben az évben a következő időpontokban voltam szabadságon:
Március hónapban 5-én és 8-tól 11-ig, áprilisban 14-15-én, májusban 5-én és 12-13-án,
júniusban 17-24-ig és 30-án. Ez összesen 17 nap.

Tájékoztatások:

Vámos Istvánné dr.: A szennyvíz II. szakasza megvalósítása érdekében megkerestem a
menedzsert, Mustos Krisztinát azzal, hogy ebben az évben nekünk lejár a vízjogi
engedélyünk és időben fel kell készülni rá, mert augusztusig van az engedély.
Figyelmeztettem, amennyiben a közbeszerzési eljárás nem fejeződik be, szükség lesz a
meghosszabbítására. Jelenleg az engedély meghosszabbításával járó illeték 4-500.000 Ft,
ezt követően az összes tulajdonosi hozzájárulás összes engedélye új eljárás esetén 8-
900.000 Ft. Válasza az volt, több önkormányzatnál így van. Ez majd a kivitelező feladata
lesz és a vállalkozási szerződés alapján tudjuk kifizetni az EU-s pénzből, természetesen az
önkormányzat meghosszabbíthatja, de csak saját költségén van erre lehetőség.

Bíró Ferenc: Kétfajta beruházásról van szó, szennyvíz és szennyvíz tisztító beruházás. A
tervekben piros színnel jelölték azt, ami meg van tervezve, azt kell megépíteni. A
csatorna beruházás esetében nem indokolt, hogy eltérjenek az engedélyektől. Sajnos
átalakították az egész rendszert, mert az országban mindenütt szennyvíz beruházást
indítottak, mindenkinek lejár a vízjogi engedélye. Könnyebbsége lesz a kivitelezőnek,
nem kötelező új tervet készíteni.

-.-.-

Vámos Istvánné dr.: Június 4-én választások voltak Romániában, Korondon
újraválasztották a polgármestert, ezért gratuláló levelet küldtem neki. Az augusztus 2-20.
között megrendezésre kerülő korondi fazekas napokra kapunk meghívást.
A Hétvölgy fesztiválon a Kézműves ház a közönség díjat nyerte el.

-.-.-

Balázsné Király Rita: Útfelújítással kapcsolatban jelzem, hogy a felmarásokat követően
50 cm-es lyukakat hagytak, életveszélyes a kapuba gépkocsival való beállás.
Megcsinálják az utat, mi lesz a csatorna beruházással?

Vámos Istvánné dr.: A 25-ös út nem az alagutas megoldással valósul meg, a rendes
aszfaltozást nem oldja meg a mostani felújítás. Sajnos a közútkezelő senkivel nem
egyeztetett.
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Klisóczkiné Papp Andrea: A közútkezelőt 3 napja próbálom utolérni, azt szeretném
jelezni, hogy nagy gödröket hagynak a kapubehajtóknál.

Bíró Ferenc: A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság tagja elmondta, a
kerékpárúton olyan állapot van, hogy nem lehet közlekedni rajta, mert a gumi
szétszakadozik.

-.-.-

Bíró Ferenc: A településen elharapózó hétvégi zaj miatt nem lehet normálisan élni. Az
elmúlt héten a Mátyás király úton 120 személyes ballagási ünnepséget tartottak, reggelig
szólt a zene. Ezt kezelni kellene.

A Rákóczi úton 2 db közvilágítási lámpa hónapok óta nem ég. Átalány díjban fizetjük a
villanyszámlát, hiába jelentjük be, nem csinálják meg.

Szünet

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


