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Jegyzőkönyv
Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. január 9.-én megtartott rendkívüli nyílt
üléséről.
Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai
Árpád alpolgármester, Inklovics László, Wingendorf János és Uzelman Zoltán képviselők.
Tanácskozási joggal jelen van: Gulyás Imre jegyző
A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést
megnyitja. Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását, ezzel a képviselőtestület egyhangúan egyetértett.

NAPIREND
1.

Javaslat az Egészségház-felújítás közbeszerzési eljárásának ajánlattételi
felhívására
Ea: Farkas László Márton polgármester,

Farkas László Márton tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Egészségház felújítási pályázattal
kapcsolatban már decemberben is hoztak döntést a közbeszerzési eljárásban meghívandó
cégekkel kapcsolatban. A közbeszerzési szakértő elkészítette az ajánlattételi felhívást. A
felhívást e-mailben mindenki megkapta. Van-e valakinek kérdése?
Uzelman Zoltán kifogásolja, hogy a felhívásban nem szerepel, hogy a kivitelezőnek milyen
végzettséggel, szakképesítéssel kell rendelkeznie.
Wingendorf János hiányolja, hogy a kiírás nem tartalmazza a szolgálati lakások felújítását,
pedig szerinte ezt is meg kellene most csináltatni.
Farkas László Márton válaszában közli, hogy szerinte a szakképesítés eleve feltétel, de ha
szakmailag indokolt bekerül a kiírásba, erről egyeztet a közbeszerzési szakértővel.
Wingendorf János észrevételére válaszolva közli, hogy a pályázati kiírás kizárólag az
egészségügyi ellátást biztosító épületrész felújítását teszi lehetővé, a szolgálati lakásokra nem
terjed ki.
Más kérdés, hozzászólás nem volt.
Farkas László Márton javasolja az Egészségház felújítására kiírandó közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásának elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
1/2014.(I.09.) számú határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt az
Egészségház felújítása pályázat közbeszerzési ajánlattételi
felhívás elfogadásáról.
( Ajánlattételi felhívás jegyzőkönyvhöz mellékelve.

2.

Az aldebrői Takarékszövetkezeti kirendeltség működése
Ea: Farkas László Márton polgármester,

Farkas László Márton ismerteti, hogy az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet Elnöke
november 18.-án értesítette arról, hogy az aldebrői Kirendeltséget be fogják zárni. Ezt
lényegében tényként közölte. Ez ellen Ő tiltakozott és jelezte, hogy testületi ülés elé viszi az
ügyet, mivel a tervezett intézkedés jelentős hátránnyal sújtja az itt élőket. Emlékeztet rá, hogy
decemberben a testület tiltakozó határozatot fogadott el, melyet elküldtek a Szövetkezet
Elnökének. A levelet aláírta Kerek József Tófalu polgármestere is, hiszen az intézkedés
Tófalu lakosait hátrányosan érinti. Január első napjaiban Herman István országgyűlési
képviselővel együtt kértek egyeztetési lehetőséget. Hiába érveltek a tervezett bezárás ellen.
Közölték, hogy éves szinten a kirendeltség 25 millió forint veszteséget jelent a
szövetkezetnek. Az a benyomása alakult ki, hogy a szövetkezet vezetése semmilyen érvelés,
vagy nyomásgyakorlás, aláírás gyűjtés hatására sem fogja megváltoztatni döntését. Aldebrőn
50-60 magánszemély és 17 vállalkozás vezet bankszámlát a helyi kirendeltségnél. S hiába a
330millió forintot meghaladó betétállomány, ha a kihelyezett hitelek összege csak 4 millió
forint. A bank számára a hitelezés jelenti a bevételt. Felvetődött, hogy az önkormányzat 5-6
millió forinttal hozzájárulna a költségekhez, csökkentett nyitva tartással talán működhetne a
kirendeltség. Mindenki számára világos, hogy erre az önkormányzatnak nincs pénze és nem is
feladata. Így a tárgyalás eredménytelenül zárult. Arra felvetésre, hogy például heti két napon
tartsanak nyitva az volt a válasz, hogy ez lényegesen nem csökkentené a veszteséget.
Elmondja továbbá, hogy pénzügyi szakemberektől is kért véleményt, akik sajnos a jelenlegi
helyzetben reálisnak tartják a szövetkezet által közölt éves veszteség mértékét.
Közismert, hogy nem csak Aldebrőn zárják be a kirendeltséget, van ahol már januárban pedig
az ott lakók kérték Horváth László országgyűlési képviselő, Kormányhivatal vezető
segítségét.
Megkerestünk a Herman István képviselő úrral két másik pénzintézetet, hogy adott esetben
működtetnének-e kirendeltséget a településen. Neveket most nem mondhat, mert az érintettek
ezt kérték. Lát lehetőséget arra, hogy amennyiben az önkormányzat biztosít helyiséget egy
csökkentett nyitva tartású kirendeltséget el tudnak képzelni és pénzkiadó terminált
biztosítanának.
Uzelman Józsefné ( megjelent helyi lakos, ki korábban a Kirendeltség munkatársaként ment
nyugdíjba, s a jelenleg folyó tiltakozó aláírásgyűjtés támogatója ) megerősíti a
polgármesternek a betétállomány, hitelek és a számlavezetők számára vonatkozó kijelentését.
Mégis úgy ítéli meg nem szabad hagyni, hogy a bezárás megtörténjen, ez ellen tiltakozni kell.
Feldebrőn miért nem zárják be a kirendeltséget? Az aldebrőiek nem fognak átjárni Feldebrőre.
Ha bezárják a kirendeltséget az emberek máshová viszik a pénzüket. Szerinte a
bankbiztonsági előírásokat csak a jelenlegi kirendeltségi épületben lehet biztosítani.
Uzelman Zoltán felveti, hogy ha a jelenlegi takarékszövetkezetnek nem éri meg, akkor
hogyan lehet, hogy másnak megéri?
Farkas László Márton elmondja, hogy az alapvető biztonsági feltételek az önkormányzat
épületében is kialakíthatók. Félreértés ne legyen a tekintetben, hogy Ő is azt szeretné, hogy
maradjon a jelenlegi kirendeltségi működés. De látni kell, hogy a szövetkezet hajthatatlannak
látszik. Közismert, hogy a szövetkezetek is jelentős átalakulás előtt álnak, lényegében állami
felügyelet alá kerülnek. Jelen helyzetben meg kell próbálni más felé érdeklődni, hogy március
végére találjanak működő pénzintézetet a településre. Még ez sem biztos, de meg kel
próbálni.
Ismerteti az általa elkészített határozati javaslatot:
„ Aldebrő község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyaljon olyan
pénzintézetekkel, amelyek a kirendeltségét megszüntető Eger és Vidéke Takarékszövetkezet
helyébe lépnének, s Aldebrőn banki szolgáltatást nyújtanának.

Ehhez az önkormányzat megfelelő helyiséget biztosít. Dönt arról, hogy az új szolgáltatónál
vezeti a bankszámláit. Tájékoztatja a lakosságot a változásról és szorgalmazza, hogy az új
pénzintézetnél nyissanak számlát.”
Uzelman Józsefné szerint az Eger és Vidéke Takarékszövetkezettel kell megállapodni minden
áron.
Gyetvai Árpád megjegyzi, hogy pang a hitelezés, a szövetkezet a haszon érdekli.
Farkas László Márton emlékeztet rá, hogy a tiltakozó levélre választ sem kaptak. Hiba lenne
március végéig tétlenül várni. Elküldik a tiltakozó aláírásokat is. A maga részéről nem lát
esélyt arra, hogy a szövetkezet megváltoztassa álláspontját, ezt érzékelte .
Uzelman Józsefné szerint igenis jobban körbe kell járni a kérdést, ebbe nem szabad
belenyugodni.
Farkas László Márton válaszában elmondja, hogy szövetkezet tényként közölte a bezárást,
úgy, hogy arról semmilyen egyeztetés nem volt. Ezért félrevezető volt a megyei újságban
megjelent tájékoztatás is. Nincs akadálya, hogy továbbra is tárgyaljanak, Ő kész erre, most is
ezt tette, de mi lesz ha nem sikerül eredményt elérni?
Uzelman Józsefné közli, hogy akkor majd átmennek az emberek a Feldebrői Kirendeltségre.
Farkas László Márton kétli, hogy az emberek átmennének. Ennek mindenki által ismert okai
vannak.
Uzelman Józsefné szerint is igaz az, hogy amikor a 8 órás helyett 6 órás nyitva tartásra álltak
át, nem csökkentette a veszteséget. Mégis azon a véleményen van, hogy a kirendeltséget meg
kell tartani.
Farkas László Márton egyetért azzal, hogy nem zárják le a tárgyalást a szövetkezettel. S ezzel
a kiegészítéssel javasolja, fogadja el a testület a határozati javaslatát és adjon felhatalmazást,
hogy más pénzintézetekkel is érdemben tárgyalhasson.
A javaslatot a képviselő- testület 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
2/2014.(I.09.) számú határozata
Aldebrő
község
Önkormányzata
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy tárgyaljon olyan pénzintézetekkel,
amelyek a kirendeltségét megszüntető Eger és Vidéke
Takarékszövetkezet helyébe lépnének, s Aldebrőn banki
szolgáltatást nyújtanának.
Ehhez az önkormányzat megfelelő helyiséget biztosít. Dönt
arról, hogy az új szolgáltatónál vezeti a bankszámláit.
Tájékoztatja a lakosságot a változásról és szorgalmazza, hogy
az új pénzintézetnél nyissanak számlát.
Dönt arról, hogy tovább folytatja a tárgyalásokat a
Szövetkezettel a kirendeltség további működtetése
érdekében.
3.

Egyebek
Füzesabony Város Önkormányzata vételi ajánlata.
Ea: Farkas László Márton polgármester,
Farkas László Márton ismerteti, hogy Füzesabony Város Önkormányzata vételi ajánlatot tett a
korábban a Füzesabonyi Többcélú Kistérségi Társulás által vásárolt ingatlan részek
megvásárlására. A Társulás idejében itt működött a Társulás Munkaszervezete és
Gyermekjóléti Szolgálat. Ezt jelenleg a KLIK Füzesabonyi Járási Tankerületi Igazgatósága
használja. Korábban Füzesabonynak felajánlotta FKTT-a az ingatlant, de nem kérte mivel a
benne működő szolgálatok működtetését nem vállalta.

Most megvásárolná és bruttó 20 millió forintot kész érte adni. A vételárból a volt kistérség
települései lakosság számuk arányában részesülnének, ez Aldebrő esetében 457.566 Ft.
Javasolja fogadják el a vételi ajánlatot.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
3/2014.(I.09.) számú határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt
arról, hogy elfogadja Füzesabony Város Önkormányzatának
vételi ajánlatát a megszűnt Füzesabonyi Kistérség Többcélú
Társulása tulajdonában álló,2284/A/4.5.6. helyrajzi számú
Füzesabony Ifjúság út. 17. szám alatti épületrész
megvásárlásra. Elfogadja az Aldebrő községet lakosság
arányosan megillető 457.566 Ft-os vételárat.
Felhatalmazza a polgármestert az erről szóló szerződés
aláírására.
Más kérdés, bejelentés nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
k. m. f.
Farkas László Márton
polgármester

Gulyás Imre
jegyző

