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Jegyzőkönyv
Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. szeptember 23.-án megtartott nyílt
üléséről.
Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai
Árpád alpolgármester, Inklovics László és Wingendorf János képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos
Farkas László Márton köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt
megnyitja. Javasolja, hogy a képviselő- testület az írásban megküldött egyedüli napirendet
tárgyalja. A javaslattal a képviselő- testület egyhangúan egyetértett.
NAPIREND
1.) Beszámoló Aldebrő község Önkormányzata 2014. évi I. félévének
gazdálkodásáról
Ea: Farkas László Márton polgármester, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos
Farkas László Márton elmondja, hogy a testületet minden ülésen tájékoztatta az aktuális
gazdálkodási helyzetről. Az Államkincstár felé is havonta kell jelentést adni. Megmaradt
azonban az államháztartási törvényben a féléves beszámolóról szóló előírás. A beszámoló
elkészült, ha van szóbeli kiegészítés átadom a szót Lipkovics Katalinnak.
Lipkovics Katalin ismerteti, hogy jogszabály változás okán a mezőőri szolgálat működtetési
támogatása a 50 ezer forintról 90 ezerre nőtt. A beszámolási időszakban még nem dolgozott a
hivatalnál. Igyekezett pontosan bemutatni a gazdálkodási mutatókat. Más kiegészítése nincs,
kérdésekre szívesen válaszol.
Érdemi kérdés, hozzászólás nem volt.
Farkas László Márton javaslom az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról szóló
beszámoló elfogadását.
A javaslatot a képviselő- testület 3 igen és 1 nem szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének
39/2014.(.28.) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
elfogadja az önkormányzat 2014. I. félévének
gazdálkodásáról benyújtott beszámolót.
( Beszámoló jegyzőkönyvhöz mellékelve. )
2.) Beszámoló Aldebrő község Önkormányzata és a képviselők 4 éves
tevékenységéről
Ea: Farkas László Márton polgármester,
Farkas László Márton emlékeztet rá, hogy az önkormányzat 4 évvel ezelőtt októberben
elfogadta 4 éves gazdasági programját. Az elképzelések döntő része megvalósult.
Az út és járdaépítés vonatkozásában nagyban befolyásolta a történéseket a szennyvíz
beruházás. Ennek előtte ugyanis nem sok értelme lett volna jelentősebb felújításokra. A

beruházás befejezését követően felújították a Rózsa és a József Attila utak. Előkészítés alatt
van a Tompa Mihály út útfelújítása és vízrendezése, de erről majd később is lesz szó.
Felújítottuk az Óvodánkat, napkollektorok felszerelésére és belső felújításra is sor került.
Korszerűsítettük a Községháza és az Egészségház fűtését, melyeket most már aprítékkal
fűtünk.
Hamarosan befejeződik az Egészségház felújítása és orvosi műszerek beszerzése. Itt
napelemek és napkollektorok felszerelésére került sor.
A közbiztonság javítása érdekében működtetjük a mezőőri szolgálatot, támogatjuk a
polgárőrség működését, jó az együttműködésünk a rendőrséggel. Helyiséget biztosítunk a
körzeti megbízottnak.
Jelentős árvízvédelmi beruházás valósult meg Tófaluval és Kápolnával együttműködésben. A
kivitelezés befejezését követő ellenőrzés során jegyzőkönyveztük a hiányosságokat és azokat
a kivitelező a garancia keretében köteles javítani. Közmunkásokkal a Vízügyi Igazgatóság
elvégezte a Kígyós patak medrének tisztítását és mélyítését.
Nyolc millió forintos informatikai fejlesztés valósult meg a Könyvtárban is. Színvonalas
helytörténeti kiállítást állítottunk össze a Gazdaházban, elkészült a Rácz Pál Emlékszoba.
Elmondható, hogy egyre több látogató keresi fel ezeket. Ide kapcsolódik, hogy csatlakoztunk
a Mátra Turisztikai Egyesülethez, mellyel hirdetési lehetőségeink nőttek meg.
A tömegsport területén nem értünk el sikereket, itt jobban szerettünk volna az iskolára
támaszkodni, de időközben a állami kezelésbe került..
Támogattuk a kereskedelmi szálláshelyek kialakítását, de csak egy magánszemély élt ezzel a
lehetőséggel.
Nem sikerült megszereznünk a volt Honvédségi objektumot, erre többször tettünk
kezdeményezést. Mivel állami erdő területén van, ez jelenleg akadályozza az átadást.
Kezdeményeztük Füzesabonyba buszjárat indítását, ügyintézés és egészségügyi szolgáltatás
igénybe vételéhez. Sajnos Füzesabony nem jól megközelíthető tömegközlekedéssel.
Az egészségügyi ellátás terén támogattuk a háziorvosi praxis megelőző, felvilágosító
munkáját.
A szociális ellátást társulásban oldjuk meg, a mi intézményünk az amely minden személyi és
tárgyi feltételnek megfelel.
Társulásban láttuk el – állami átadásig – az általános iskolai oktatást, illetve jelenleg is az
óvodai ellátást. Sajnos egyre kevesebb a gyerek, pedig más településről is járnak Aldebrőre.
Igaz Aldebrői szülők is visznek gyerekeket Egerbe.
A közigazgatási feladatokat esetében a körjegyzőségi települések Kápolnával társultak. Az új
önkormányzatok joga lesz felülvizsgálni, hogy jó- e ez a rendszer.
Az eltelt ciklusban megnőtt a Teleház jelentősége. Ebben nagy szerepe van az ott alkalmazott
két közfoglalkoztatott személynek.
Befejezéséhez közeledik a Tarna mente legnagyobb beruházása, a csatornahálózat és a
tisztítómű megépítése. Elmondható, hogy ezzel lénygében teljes körűen kiépült a
településünkön minden közmű hálózat.
Népszerűsítettük egy pályázat keretében a kerti komposztálást.
Új feladatként jelentkezett az üresen maradt házak előtt a fűnyírás.
Vannak területek ahol nem tudtuk megvalósítani céljainkat. Ezek a kerékpárút kiépítése, az
átmenő teherforgalom csökkentése, a testvér települési kapcsolatok javítása. Fontos feladat,
hogy vonzóbbá és ismertebbé tegyük a települést a betelepülők számára és ezzel is
csökkenteni a település népességének fogyását.
A képviselőtestület tervszerűen dolgozott. Az üléseket mindig megtartották, határozat
képtelenség miatt nem maradt el ülés. Megköszöni a képviselők együttműködő, támogató
hozzáállását, bár ez nem mindeni esetére igaz. Megköszöni Lipkovics István és az általa
vezetett szociális társadalmi bizottság tagjainak segítő munkáját.
Várja a képviselők anyagait is. Akkor lesz végleges formába öntve a beszámoló.

3.) Egyebek
3.1.) Gazdálkodási helyzetkép
Lipkovics Katalin szóbeli kiegészítést fűzött az írásba elkészített tájékoztatóhoz. Ismertette,
hogy már lényegében összeállította az anyagot az új típusú ÖNHIKI-hez. A benyújtási
szándékról azonban határozatot kell hozni a testületnek.
Farkas László Márton javaslom a forráshiányos önkormányzati támogatási pályázatunk
benyújtását.
A javaslatot a képviselő- testület egyhangúan, 4 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
40/2014.(IX.16.) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
dönt arról, hogy pályázatot nyújt be a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról
és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló
7/2014.(I.31.) BM. rendelet alapján az ott
meghatározott formai és tartalmi előírásoknak
megfelelően.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelem
és mellékletei benyújtására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Farkas László Márton polgármester
3.2.) Szennyvíz beruházás
Farkas László Márton tájékoztatja a képviselőket, hogy megtörtént a rendszer és a tisztító mű
műszaki átadása. Október 3.-án lesz az ünnepélyes, protokoll átadás. Kéri, hogy vegyenek
részt ezen. A rákötés jelenleg 40%-os. Sajnos az átemelők „ szagosak” és egyes helyeken az
aknafedeleknél is érezhető. A problémákat folyamatosan továbbítja a kivitelező felé. Állítólag
nagyobb terhelésnél a problémák mérséklődni fognak.
3.3.) Egészségház felújítása
Farkas László Márton elmondja, hogy szeptember 30 a beruházás záró határideje, s addigra
készen is lesznek mindennel. Ma kapta a jó hírt, hogy a megrendelt bútorok is elkészültek és
megérkeznek. A műszaki átadás megtörtént augusztus 29.-én. Apró tennivalók vannak már
csak hátra. Hat fő működött közre az önkormányzattól, s ezt elismeri a pályázat, így az orvosi
műszerek beszerzésére plusz 1,6 MFt-ot lehet fordítani. Erről már egyeztetett is az orvosokkal
és a védőnővel. Az ünnepélyes átadásra október 3.-án 15.00 órakor kerül sor. Az átadó előre
láthatóan Szabó Zsolt államtitkár lesz, ebbe Hermann István volt országgyűlési képviselő van
segítségemre. A projekt záró beszámolóját október 30-ig kell elkészíteni. Az önkormányzatot
öt év fenntartási kötelezettség terheli, ami ilyen pályázatoknál megszokott.
3.4.) LEADER pályázatokról tájékoztatás
Farkas László Márton tájékoztatja a képviselőket, hogy a LEADER program keretében
nyertes pályázatok – anyakönyvek feldolgozása, Aldebrő története, faluhangosítás,
információs táblák kihelyezése, térfigyelő kamerák elhelyezése, székek beszerzése – lezárása
megtörtént, a kifizetési kérelmeket befogadták, így az önkormányzat 3,4 MFt-ra jogosult.
Reméli, hogy ez minél hamarabb megtörténik.

3.5.) Tompa Mihály út felújítása és vízrendezése
Farkas László Márton utalva a korábbi ülésen hozott döntésre, elmondja, hogy elkészítette a
szakértői tervezést, melyet Tóth Tamás tervező készített 279 ezer forintért. Most az a kérdés,
hogy kérjenek-e árajánlatokat és megbízzanak-e kivitelezőt?
Inklovics László javasolja, hogy ennek eldöntését hagyják az új önkormányzatra.
Gyetvai Árpád szerint az ott élőknek ez régi probléma, mielőbbi megoldást várnak, döntsenek
most.
Farkas László Márton javaslom, hogy kérjük árajánlatokat az elkészült terv szerinti
megvalósítása, erre kérek felhatalmazást.
( Wingendorf János képviselőt a napirend tárgyalása során mobil telefonon hívták, kiment a
teremből, a testület 3 fővel határozat képes maradt.)
A javaslatot a képviselő-testület 3 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
41/2014.(IX.16.) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
dönt arról, hogy árajánlatokat kér kivitelezőktől a
Tompa Mihály út felújítása és vízrendezése
tárgyában.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben
teljes körűen eljárjon.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Farkas László Márton polgármester
3.6.) Közterületek elnevezéséről szóló rendelet elfogadása
( Wingendorf János képviselő visszatért a tanácskozáshoz, a testület létszáma 4 fő )
Farkas László Márton átadja a szót a jegyzőnek.
Gulyás Imre elmondja, hogy mindenki megkapta a Kormányhivatal törvényességi felhívását.
Elkészített egy rendelet tervezetet, kéri megvitatni és ha lehet elfogadni.
Kérdés, hozzászólás nem volt.
Farkas László Márton javaslom elfogadni a jegyző által előkészített rendeletet a közterületek
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
A képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta az önkormányzat 5/2014.(IX.25)
önkormányzati rendeletét a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
3.7.) BURSA HUNGARICA pályázat
Farkas László Márton emlékeztet rá, hogy Aldebrőn hagyománya van a felsőfokú oktatásban
tanulók támogatásának. Sajnos a végzett fiatalok általában elköltöznek a faluból. Most arról
kell dönteni, hogy továbbra is részt vesz Aldebrő ebben programban.
Javaslom, hogy csatlakozzunk a kiíráshoz.
A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett.

