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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. július 8.-án megtartott nyílt üléséről. 

 

Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai 

Árpád alpolgármester, Inklovics László, Uzelman Zoltán  és Wingendorf János képviselők. 

Uzelman képviselő Úr 14.08-kor érkezett, a határozat képesség ez előtt is biztosított volt.  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Kovács József r. alezredes Füzesabony rendőrkapitánya, Fűkő 

László Aldebrői Polgárőr Egyesület elnöke, Peténé pintét Erzsébet családgondozó, Gulyás 

Imre jegyző 

 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést 

megnyitja. Köszönti az ülésre meghívott előterjesztőket. Javasolja a meghívóban közölt 

napirendi pontok tárgyalását, ezzel a képviselő-testület egyhangúan egyetértett.  

 

 

NAPIREND 

 

1.) Beszámoló a település közbiztonsági helyzetéről, az aldebrői Polgárőrség 

tevékenységéről  

Ea: Kovács József r. alezredes, kapitányság vezető, Fűkő László Gyula Aldebrő, 

polgárőrség, elnök 

 

Kovács József megköszöni a meghívást. Elmondja, hogy a beszámoló egységes szerkesztési 

elvek alapján készült. Ezért a százalékos összehasonlítások torzított képet is mutathatnak. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Tarna menti települések közül Aldebrő a legkevésbé 

fertőzött bűnügyileg. Aldebrő élhető település. Kiemelt figyelmet fordítanak a látható rendőri 

jelenlét biztosítására. Egyes településeken ez napi 24 órás szolgálatot is jelent, Aldebrő nem 

tartozik ezek közé. Ettől függetlenül minden nap van járőrözés itt is.  

A bűncselekmények közül a lopás  fordult elő jellemzően. Tudja, hogy a településen kiemelt 

problémát jelent a kőszállító teherautók okozta környezetterhelés, illetve, hogy ezek az autók 

nem tartják be az előírt sebességet. Itt megjegyzi, hogy mindezek ellenére 1 közúti baleset 

volt a beszámolási időszakban. A Füzesabonyi Kapitányságnak nincs sebességmérő 

készüléke, azt a Megyei Kapitányságtól tudják igényelni. Aldebrői lakos nem kellett őrizetbe 

venni.  

Farkas László Márton megköszöni a kiegészítést. Elmondja, hogy az önkormányzatok 

kötelező feladatai közé tartozik a közbiztonság megteremtése. Aldebrő korábban is arról volt 

ismert, hogy itt jó a közbiztonság. Az önkormányzat pályázat útján nyert térfigyelő 

kamerákkal és sebességség mérővel tesz a közbiztonságért. 

Fűkő László szerint a statisztikai adatok sokkal rosszabb képet adnak a helyzetről, mint az a 

valóságban van. A lakosság érzékelése pozitív a közbiztonságot illetően. Ez így van jól, 

sokkal rosszabb lenne fordítva. Már többször más fórumokon is elmondta, hogy elsősorban a 

jó közbiztonsági helyzet volt az egyik fontos szempont amikor vidéki települést keresett 

lakóhelyéül. Eddig nem kellett csalódnia. Ezt követően bemutatott több olcsó riasztó eszközt, 

melyek népszerűsítését ajánlotta a kapitány Úr figyelmébe is.  

Uzelman Zoltán a nyomozás eredményességi mutató romlásának okáról érdeklődik. 

Kovács József visszautal arra, hogy mint korábban említette 2013-tól teljesen új és egységes 

statisztikai rendszer épült ki a rendőrségen. Így a korábbi számok a jelenlegiekkel nem mindig 



 

pontosan vethetők össze. A másik ok, hogy 2010-ben jelentősen átalakult a rendőrség. Az 

állomány szinte kicserélődött. Az sem hallgatható el, hogy a bűnözői aktivitás is fokozódott. 

E három összetevő áll a rosszabb számsor mögött. A létszám kérdés megoldódni látszik. 

Farkas László Márton átadja a szót a napirend második előadójának Fűkő László elnök úrnak. 

Fűkő László ismerteti, hogy a polgárőr egyesületnek jelenleg 21 fő aktív tagja, 20 fő örökös 

tagja van. Tavaly 20 fő kapott obsitot. A sorozatos igazolvány csere is okozója lehet a létszám 

csökkenésének. Mindezek ellenére az egyesület aktív szerepet vállal a település 

közbiztonságának biztosításában. Részt vesznek a település rendvényeinek biztosításában. 

Együttműködnek rendőrségi akciókban. Kiemelt feladatuknak tartják a gyermekek és az 

idősek védelmét. Az iskolánál biztosítják a gyalogátkelőhelyet. Megszervezték a SZEM ( 

szomszédok egymásért mozgalom ) működését. Ezt követően bemutatott több olcsó riasztó 

eszközt, melyek népszerűsítését ajánlotta a kapitány úr figyelmébe is. Felvetette, hogy a 

kamera rendszer akkor lehetne sokkal hatékonyabb, ha az IP rendszeren keresztül a 

kapitányság erre kiképzett emberei által nonstop nézhető lenne, nem csak valamely 

nemkívánatos esemény esetén. Elmondja továbbá, hogy a már említett kamion forgalom miatt 

sokan közlekednek kerékpárra járdán, mert ott biztonságosabb. Kéri, hogy ezért a rendőrség 

ne büntessen. 

Kovács József elmondja, hogy már máskor is felvetődött a települések térfigyelő 

rendszereinek online becsatornázása a kapitányságra. Ezen már dolgoznak szakértők és bízik 

benne, hogy meg is valósul majd. A járdán nem lehet kerékpározni. Arra azonban mindenkor 

felhívom kollégáim figyelmét, hogy minden esetben a helyszínem intézkedő rendőr dönti el 

milyen intézkedést alkalmaz. Az elsődleges cél a biztonságos közlekedésre nevelés, nem a 

bírságolási bevétel növelése. 

Farkas László Márton elmondja, hogy Aldebrőn már 1990-ben megalakult a polgárőrség, volt, 

hogy a létszáma meghaladta a 100 főt. Az önkormányzat 1993-tól működteti a mezőőri 

szolgálatot. Itt is a megelőzés az elsődleges cél. Kéri, hogy az intézkedések során a rendőrök 

legyenek megértőek. Lehetőleg tartsák be a fokozatosság elvét. Nagyon nagy gond a 

településen áthaladó kőszállítás. E téren már mindennel próbálkoztunk, volt félpályás 

útlezárás is, eredménytelenül. Pedig e célra a vasutat is megerősítették, felújították. 

Gulyás Imre a helyi választási iroda vezetőjeként megköszöni a rendőrség és a polgárőrség 

segítő közreműködését az országgyűlési és a európai képviselő választásokon. 

Fűkő László szerint azért is jó a településen a közbiztonság, mert jogkövető a lakosság. 

Farkas László Márton megköszöni a rendőrség munkáját. Elmondja, hogy jó a kapcsolata 

körzeti megbízottal. Megköszöni Fűkő László elnök munkáját, illetve a polgárőrök munkáját. 

 

2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Aldebrőn  

Ea: Gulyás Imre jegyző, Peténé Pintér Erzsébet családgondozó 

 

Peténé Pintér Erzsébet elmondja, hogy nem régen vette át ezt a munkakört. Szociálpedagógusi 

képesítéssel rendelkezik. Még Kompolton, Nagyúton és Tófaluban látja el ezt a munkát. 

Kijelenti, hogy Aldebrőn a legjobb a helyzet. Itt védelembe nem kellett venni gyermeket. 

Mindössze egy gyermek van gondozásában. Aldebrőn rendezett családi környezetben 

nevelkedek a gyerekek. Ekkor családi veszekedés miatt rendőri intézkedésre került sor. Mivel 

a veszekedésnek gyermekek is tanúi voltak, a rendőrség hivatalból küldött jelzést. Fontosnak 

tarja a jelzőrendszer működését. Elsősorban a pedagógusok jeleznek, jelez a rendőrség, 

védőnő, orvos, jegyző is adott esetben. 

Uzelman Zoltán az iránt érdeklődik, hogyan fogadják amikor látogatást tesz a családoknál, 

együttműködők-e, vagy elzárkózók? 

Peténé Pintér Erzsébet elmondja, hogy természetesen nem örülnek a látogatásnak, ez 

mindenkit feszélyez, Őt is, de együttműködést tapasztalt az aldebrői esetnél. 



 

Gulyás Imre elmondja, hogy 2012. december 31-től a jegyzőnél a gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultság maradt hatáskörként. Illetve, 2013. szeptember 1-től a jegyzőkhöz 

került a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet hatósági megállapításának hatásköre. 

Gyámhivatalok és bíróságok megkeresése alapján készítenek környezettanulmányokat, 

vesznek vagyonleltárakat. Ezen ügyek száma nem sok. Jó a kapcsolata a családgondozóval, 

illetve az iskolával, óvodával. Bár már nincs hatósági jogköre, de ha hívják elmegy gyámügyi 

értekezletre, vagy akár konkrét ügy esettárgyalására. 

Farkas László Márton megköszöni a beszámolót. Ő is úgy látja, hogy Aldebrőn nem sok a 

gyámügyi teendő. Sajnálatos, hogy kevés gyermek születik, így osztály összevonásokra 

kerülhet majd sor. Csökken a település lakossága. 

Javaslom a gyermekvédelmi beszámoló elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

30/2014.(VII.08.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

Aldebrőn beszámolót. 

( Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve ) 

 

3.) Időszerű feladatok 

3.1.) Szennyvíz beruházás 

 

Farkas László Márton elmondja, hogy a beruházás műszaki átadása július 1.-én megtörtént. A 

rendszer működő képes. Keletkezett némi kavarodás abból, hogy a Vízmű csak most jelezte, 

hogy a rákötés előtt meg kívánja nézni a bekötéseket. Így minden lakos újabb értesítést 

kapott. Aldebrőn idő előtti rácsatlakozás nem volt. December 31-ig szennyvíz díjat nem kell 

fizetni. 

Gyetvai Árpád szerint elterjedt a hír, hogy a bekötéskor 6.000 Ft-ot kell fizetni a Vízműnek. 

Igaz ez? 

Farkas László Márton válaszol, hogy nem igaz. 

 

3.2.) Utak helyreállítása 

 

Farkas László Márton emlékeztet rá, hogy Aldebrőnek 10,5 MFt állt rendelkezésre a közös 

keretből e célra. A Rózsa út és a Sport út aszfaltozása készült el ebből. Ha a József Attila utcát 

most nem csináltatták volna meg, befejezetlen lenne a helyreállítás. Ezért kért erre árajánlatot, 

ez  3,2 MFt + ÁFA. A cég elvonulóban volt a településről, gyorsan kellett dönteni. A legtöbb 

képviselővel egyeztettem és kértem az aszfaltozás elvégzését ami csütörtökön és pénteken 

megtörtént. A Tompa Mihály úton nem egyszerű a helyzet. Ott először is pontos 

helyzetfelmérésre lenne szükség, tisztázni kell a terepviszonyokat. Erre még visszatérünk a 

későbbiekben. 

 

3.3.) Készenléti hitel felvétel 

 

Farkas László Márton mint az előbb elmondtam, elvégeztettük a József Attila út aszfaltozását 

is. Jelenleg négy pályázatunk van folyamatban. Anyakönyvek, kamera rendszer kiépítése, 

faluhangosítás, Egészségház felújítása.  

Ezen pályázatok esetében már kifizetések történtek és pénz visszaigénylések vannak 

folyamatban. Ennek értéke 5,1 MFt. Ha ez a pénz itt lenne, gond nélkül ki tudnánk fizetni a 

József Attila úti felújítást. A visszaigényléseket mind befogadták, de ismerve az elbírálás 



 

bürokratikus voltát, előfordulhat, hogy a kivitelezőnek fizetnünk kell az útépítésért, bár 

ígéretet kaptam, hogy kellő türelemmel lesznek. Szeptember hónapban adóbevételek is 

várhatóak. Mégis azt javaslom, hogy döntsünk egy 4 millió forintos készenléti hitelkeret 

felvételéről. Ezt egyelőre nem fogjuk felvenni. Ha mégis sort kell rá keríteni akkor arról 

értesíteni fogom a képviselőket. Tudom, hogy  pályázatok előfinanszírozását máshol is így 

tudják csak megoldani. 

Gulyás Imre tájékoztatja a testületet, hogy ilyen esetben a hitelfelvételhez nem kell a 

Kormányhivatal engedélye. 

Gyetvai Árpád kérdezi, hogy megérkeznek-e majd a pénzek? 

Farkas László Márton válasza. a kifizetési kérelmeket, melyekről beszéltem már beadtuk. 

Javaslom, hogy pályázataink előfinanszírozásából adódó átmeneti likviditási problémáink 

áthidalására 4 MFt készenléti hitelről döntsünk. 

Ennek tényleges igénybevétele előtt, amennyiben elkerülhetetlenné válik, a képviselő- 

testületet értesíteni fogom. 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal egyetértett. 

Wingendorf János képviselő kéri rögzíteni a jegyzőkönyvben, hogy Ő tartózkodott a 

szavazáskor.  

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

31/2014.(VII.08.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

dönt arról, hogy az önkormányzat által megvalósítandó 

pályázati felújítások előfinanszírozása miatt előállt 

átmeneti likviditási gondjai biztosításának biztonsági 

fedezetéül 4 millió forint készenléti hitel felvételéről 

dönt.  

 

3.4.) Tompa út vízrendezése, útfelújítása 

 

Farkas László Márton mint azt korábban is elmondtam,a Tompa úton először a vízrendezés 

problémáját kell megoldani, csak azután lehet tartós útfelújítást megvalósítani. Már több 

szakemberrel tárgyaltam, de a vélemények, javaslatok eltérőek. Abban mindenki egyetért, 

hogy pontos helyzetfelmérésre van szükség. Igaz már csak három lakásban laknak az utcában. 

Gyetvai Árpád egyetért a polgármesterrel és megjegyzi, hogy a felmérés során javaslatot kell 

kérni a Vörösmarty út ott lévő szakászának vízelvezetésére is. 

Farkas László Márton kérek felhatalmazást arra, hogy a Tompa út vízrendezéséhez és 

útfelújításához szakemberekkel felmérést, tervet készíttessek. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

32/2014.(VII.08.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

megbízza a polgármestert, hogy a Tompa Mihály utca 

vízrendezése és útfelújítása szakszerű biztosítása 

érdekében szakértői véleményeket szerezzen be, 

szükség esetén tervet készíttessen. 

 

 

 

 

 



 

3.5.) Egészségház felújítása 

 

Farkas László Márton tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy jól halad az Egészségház 

felújítása. Napi problémák mindig adódnak, de egy ilyen nagy beruházásnál ez így szokott 

lenni. Okozott némi problémát, hogy Csorba Ákos pavilonját a készülő parkoló miatt el kell 

bontani. Felajánlottam a községháza épületéből korábban is üzletnek használt helyiséget. 

Először elfogadta, majd másképp döntött. Mint közismert áprilistól aprítékkal fűtünk. Az ott 

működő kazán teljesítmény akkor használható ki gazdaságosan, ha a korábban ketté választott 

fűtési rendszert ismét összekötjük. A két bérlőnek ez ellen nincs kifogása. A 

költségmegosztásról a későbbiekben állapodunk meg. 

Javaslom a fűtési rendszer összekapcsolását. 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

33/2014.(VII.08.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

egyetért azzal, hogy az Egészségház fűtési rendszerét, 

az apríték kazán kapacitásának gazdaságosabb 

kihasználása érdekében egyesítsék. A 

költségmegosztásról későbbiekben születik 

megállapodás az érintettekkel történő egyeztetést 

követően. 

 

3.5.) Egyháztanács támogatási kérelme – Árpád úti Mária szobor felújítása 

 

Farkas László Márton ismerteti, hogy az Egyháztanács levélben fordult hozzá, melyben az 

árpád úti Mária szobor felújításához kérnek támogatást. 120.000 Ft-ról lenne szó. Szerinte 

egyébként a Magyalosi szobor rosszabb állapotban van, pedig az műemléki védettségű is. 

Javasolja a Mária szobor felújítását 120.000 Ft-al támogatni. 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal egyetértett. 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

34/2014.(VII.08.) határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete az 

Egyháztanács kérését támogatva, dönt arról, hogy az 

Árpád úti Mária szobor felújításához 120.000 Ft 

támogatást nyújt. 

 

3.6.) Lipkovics Lászlóné nyugdíjazása, elismerése 

 

Farkas László Márton bejelenti, hogy Lipkovics Lászlóné, Katika július 1-től felmentési idejét 

tölti, mivel szeptember 1-től nyugdíjba megy. Katika 1982. december 15.-én ált munkába a 

községi közös tanács hivatalában. Ő 1990 óta dolgozott vele és elmondja, hogy Katika mindig 

nagy szakértelemmel végezte munkáját. Kollégaként is jó volt vele dolgozni. Mindig 

támaszkodhatott az általa elkészített előterjesztésekre. Javasolta a jegyzőnek akár állami 

kitüntetésre történő felterjesztését is. 

Gulyás Imre elmondja, hogy 1992 óta ismeri Katika munkáját és csak a legnagyobb 

elismeréssel tud nyilatkozni róla. Állami elismerésével egyet tud érteni, de erre csak politikai 

támogatók segítségével van lehetőség, márpedig neki ilyen kapcsolatai nincsenek.  



 

 


