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Jegyzőkönyv
Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. október 21.-én megtartott nyílt, alakuló
üléséről.
Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Birgenstok
István, Bódis Béla, Hinervádli Erzsébet és Uzelman Zoltán képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Kakuk József a Helyi Választási Bizottság
elnöke, Gulyás Imre jegyző
Wingendorf János köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy minden meghívott jelen van.
NAPIREND
1.) Helyi választási bizottság elnökének beszámolója az önkormányzati választás
eredményéről, megbízólevelek átadása
Ea: Kakuk József HVB elnök
Wingendorf János felkéri Kakuk József HVB. elnököt tartsa meg beszámolóját és adja át a
megbízóleveleket.
Kakuk József köszönti a megválasztott polgármestert és a képviselőket. Ismerteti az aldebrői
önkormányzati választás történéseit. Közli, hogy a választás érvényes és eredményes volt.
Tájékoztatójában közli, hogy a választási eredmény ellen jogorvoslati kérelem nem érkezett,
az eredmény jogerős. Gratulál Wingendorf János polgármesternek és átadja a megbízó levelet.
Majd gratulál Birgenstok István, Bódis Béla, Hinervádli Erzsébet, Uzelman Zoltán
képviselőknek és átadja a megbízóleveleket.
2.) Önkormányzati képviselők eskütétele
Wingendorf János gratulálok képviselő társaimnak és jó együttműködést kívánok! Most a
képviselők eskütételére kerül sor. Abban állapodtunk meg előzetesen, hogy a képviselők az
esküokmányon írott hivatalos eskü szöveget egyszerre mondják el előmondás nélkül.
Ezt követően a képviselők egyszerre, elmondták az eskü ( fogadalom szövegét ), majd aláírták
az esküokmányt.
3.) Polgármester eskütétele
Wingendorf János az esküokmány alapján előmondás nélkül felolvasta az eskü ( fogadalom )
szövegét, majd aláírta az esküokmányt.
Wingendorf János mivel letettük az esküt most már hivatalba léptünk, megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk. Kérem szavazzunk hogy elfogadjuk a napirendeket.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
4.) Polgármester programjának ismertetése
Wingendorf János elmondja, hogy a választási kampány során néhányan szóvá tették, hogy
nem ismertetett részletes programot. Ő felelőtlenül nem akart ígérgetni. A pénzhiány miatt a
lehetőségek nagyon behatároltak. A pénzügyi helyzet rendbetételét tekinti most legfontosabb

feladatának. Meg kell szüntetni a pazarlást. Be kell hajtani a kintlévőségeket. Szolgáltató
jellegű feladatokat kell beindítani, fűnyírás a lakosságnak, szántás elvégzése azoknál akik
idősek és ezt már nem tudják megtenni. Fát kitermelni, az aprítékolónak gallyat vágni. A
járdákra is ráfér a felújítás. Kis buszra pályázni, mellyel lehetne szállítani az embereket
orvoshoz, ügyeket intézni. A pályázatokon felújított épületek hibáit ki kell javítani. A
gazdaházban nincs WC. Sok helyen mállik a vakolat. A községháza ablakait ki kellene
cserélni. Vissza kell térni az 1993-as helyzethez, a virágos település képhez. Öt éves tervet
kell majd elfogadnunk. Helyi művészek, kézművesek munkáit lehetne kiállítani és akár
eladni.
Hinervádli Erzsébet nem érti hogyan lett ekkora a hiány, amikor két éve elengedték az
önkormányzatok adósságát? Nagyon nagy a hiány, míg a várható bevételek szerinte nem
jönnek majd be.
5.) SZMSZ módosítása
Wingendorf János átadom a szót a jegyző úrnak.
Gulyás Imre ismerteti, hogy az SZMSZ-t most elsősorban azért kell módosítani, mert
Wingendorf János főállásban látja el polgármesteri feladatait, míg elődje Farkas László
Márton társadalmi megbízatásban tette ezt. Az SZMSZ-t egyébként is felül kell vizsgálni.
Tekintettel arra, hogy a rendelet 1990 óta már számos alkalommal módosult, felmerülhet egy
teljesen új rendelet meghozatalának igénye. Erről majd a későbbiekben kell dönteni.
Wingendorf János van-e kérdés, javaslat?
(Nem volt. )
Wingendorf János javaslom az SZMSZ módosítására előterjesztett 6/2014.(X.23.)
önkormányzati rendelet tervezet elfogadását.
A képviselő- testület az előterjesztést egyhangúan, 5 igen szavazattal elfogadta.
6.) Alpolgármester megválasztása
Wingendorf János elmondja, hogy az alpolgármester személyére csak a polgármester tehet
javaslatot. Számára egyértelműnek tűnik, hogy olyan személy legyen az alpolgármester aki
ismeri az önkormányzati munkát, több ciklusban volt már képviselő és élvezi az Ő bizalmát.
Az alpolgármester társadalmi megbízatású lesz.
Uzelman Zoltánt javasolja a posztra és kérdezi, hogy elvállalja-e, illetve, hogy kéri-e, hogy a
döntést zárt ülésen tárgyalják?
Uzelman Zoltán köszönöm a felkérést, kész vagyok azt elvállalni és nem kérem a zárt ülés
tartását.
Wingendorf János akkor szavazásra teszem fel a kérdést, aki egyetért azzal, hogy Uzelman
Zoltánt válasszuk társadalmi megbízatású alpolgármesterré, kérem, szavazzon.
A képviselő- testület 4 igen szavazattal ( Uzelman Zoltán nem szavazott. ) a javaslatot
elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
43/2014.(X.21) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
Uzelman Zoltán képviselőt választja Aldebrő község
társadalmi megbízatású alpolgármesterévé.

7.) Alpolgármester eskütétele
Wingendorf János gratulálok Uzelman Zoltán alpolgármester úrnak és kérem, hogy
alpolgármesterként is tedd le az esküt ( fogadalmat ) és írd alá az esküokmányt.
Ezt követően Uzelman Zoltán a képviselő- testület előtt letette az esküt ( fogadalmat ) és
aláírta a megbízólevelet.
8.) Vagyonnyilatkozat tételi és összeférhetetlenségi bizottság elnökének és
tagjainak megválasztása
Wingendorf János előadja, hogy ezen bizottság megalakítása kötelező. A
vagyonnyilatkozattal és összeférhetetlenséggel kapcsolatos ügyekhez az új önkormányzati
törvény szerint e bizottság feladata lesz a méltatlansági ügyekben való eljárás.
Javaslom, hogy az SZMSZ-nek megfelelően 3 fős bizottságot válasszunk. Mivel a
polgármester és az alpolgármester nem lehet bizottsági tag, így adódik, hogy mindhárom
képviselőtársunk legyen a bizottság tagja az elnöknek Hinervádli Erzsébet képviselő asszonyt
javaslom.
( Más javaslat nem volt.)
Wingendorf János javaslom tehát, hogy a vagyonnyilatkozat tételi és összeférhetetlenségi
bizottság elnökévé Hinervádli Erzsébet képviselőasszonyt, tagjaivá pedig Birgenstok István és
Bódis Béla képviselő urakat válasszuk meg.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
44/2014.(X.21) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
a vagyonnyilatkozat tételi és összeférhetetlenségi
bizottság elnökévé Hinervádli Erzsébetet, tagjaivá
Birgenstok Istvánt és Bódis Bélát választja meg.
9.) Döntés a polgármester, alpolgármester, települési képviselők, bizottsági tagok
illetményéről, tiszteletdíjáról
Wingendorf János megkérem a jegyző urat, hogy ismertesse az erre vonatkozó törvényi
szabályozást.
Gulyás Imre ismerteti, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 71.§ (4) bekezdés b pontja szerint az 501-1500 lakosságszámú településen
– e kategóriába tartozik Aldebrő – a főállású polgármester illetménye az államtitkári illetmény
40%-a. Ez a Kormányhivataltól kapott tájékoztató szerint 299.200 Ft. A 71.§ (6) bekezdése
értelmében a polgármester illetménye 15%-nak megfelelő költségtérítésre jogosult.
Wingendorf János bejelenti, hogy ez évben – mint arról már korábban a képviselőket
tájékoztatta – a nehéz anyagi helyzetre tekintettel – az illetményét nem fogja felvenni.
Uzelman Zoltán szerint ez esetben az illetmény közterheit számfejteni fogják.
Hinervádli Erzsébet egyetért Uzelman alpolgármester úrral.
Wingendorf János ez ügyben kérek tanácsot az ügyvédemtől. Azt szeretném ha minél
nagyobb összeg maradna meg az önkormányzatnál.
Gulyás Imre javaslom, hogy Wingendorf János főállású polgármester illetményét a képviselőtestület 299.200 Ft-ban állapítsa meg. A költségtérítés összege: 34.400 Ft.
A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal ( a polgármester nem szavazott )
elfogadta.

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
45/2014.(X.21) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
Wingendorf János főállású polgármesteri havi
illetményét 299.200 Ft-ban állapítja meg. A
polgármester havi 34.400 Ft költségtérítésre
jogosult.
Gulyás Imre kéri a polgármestert, hogy rendeljen el pár perc szünetet, mert az
alpolgármesteri díjazásra vonatkozó szabályozást tartalmazó jogszabály kivonatát a
hivatalban felejtette, s nem akar pontatlanságot.
Wingendorf János 10 perc szünetet rendelt el.
Gulyás Imre a szünetet követően ismertette a képviselő- testülettel a már hivatkozott törvény
80.§ (2) és (3) bekezdéseiben foglaltakat. Eszerint a társadalmi megbízatású alpolgármester
a társadalmi megbízatású alpolgármesteri illetmény 70-90%-a között összegű tiszteletdíjra
jogosult, melynek egészéről, vagy egy részéről a képviselő- testülethez intézett írásbeli
nyilatkozatával lemondhat. Megilleti továbbá a 15%-os költségtérítés.
Wingendorf János emlékeztet rá, hogy korábbi megbeszélésükön abban állapodtak meg,
hogy ez évben nem veszik fel a tiszteletdíjukat. Viszont most erről dönteni kell. Tehát
javasolja, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a minimálisan megállapítható 70%-ban
állapítsák meg. S az alpolgármester úr, majd nyilatkozik, hogy milyen összegről mond le
esetleg. Van más javaslat? Nem volt.
Wingendorf János javaslom, hogy Uzelman Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester
tiszteletdíját a társadalmi megbízatású polgármesternek járó tiszteletdíj 70%-ban állapítsuk
meg, mely 104.800 Ft. A költségtérítés mértéke: 15.800 Ft
A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal ( Uzelman Zoltán nem szavazott )
elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
46/2014.(X.21) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
Uzelman
Zoltán
társadalmi
megbízatású
alpolgármester havi tiszteletdíját 104.800 Ft-ban
állapítja meg. Az alpolgármester havi 15.800 Ft
költségtérítésre jogosult.
Wingendorf János elmondja, hogy a képviselői, bizottsági tagi tiszteletdíjak esetében nincs
konkrét szabályozás, azt azonban rögzíti a törvény, hogy a tiszteletdíjakat úgy kell
meghatározni, hogy az nem veszélyeztesse az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.
Gulyás Imre megerősíti a polgármester által elmondottakat, kiegészítve azzal, hogy Aldebrőn
nincs külön rendelet a tiszteletdíjak mértékéről, azt mindig a költségvetési rendeletben
határozzák meg. Természetesen ha az új testület külön rendeletet akar erről, annak semmi
akadálya. Most határozattal is dönthetnek erről. Maga részéről régóta hangoztatja, hogy ha
valaki ilyen közfeladatot vállal érdemes arra, hogy tiszteletdíjat kapjon a munkájáért.
Wingendorf János javaslom a nettó 25.000 Ft-os tiszteletdíjat. Van-e más javaslat? Nem volt.
A bizottsági tagságért eddig sem volt külön tiszteletdíj, reméljük nem is lesz munkájuk, így
azt most sem javaslom.
Wingendorf János javaslom a képviselői tiszteletdíjakat nettó 25.000 Ft-ban meghatározni, a
bizottsági tagságért külön nem jár tiszteletdíj.

Kérem, hogy lehetőleg mindenki szavazzon, mert ha úgymond érintettség okán tartózkodik,
akkor nem tudunk érvényes határozatot hozni.
A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
47/2014.(X.21) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
a képviselői tiszteletdíjat nettó havi 25.000 Ft-ban
állapítja meg. A bizottsági tagságért külön nem jár
tiszteletdíj.
10.) Tájékoztató a pénzügyi helyzetről
Wingendorf János elmondja, hogy a pénzügyi helyzet katasztrofális. Ismerteti, hogy
lényegében nincs pénz az önkormányzat számláin. Már utasítást adott a kintlévőségek
haladéktalan beszedésére, 5 millió forint gépjárműadó. Tételesen ismerteti az önkormányzati
számlákon lévő összegeket. A várható bevételek szerinte nem valósak, azokra ténylegesen
most nem számíthatnak. Ha az áramdíj tartozást nem tudják törleszteni, kikötik a
közvilágítást.
Hínervádli Erzsébet elmondja, hogy nem érti, hogy két évvel azután, hogy rendezték az
önkormányzatok anyagi helyzetét, hogyan fordulhat elő, hogy ennyire eladósították a falut. A
beruházások trehányul valósultak meg. Az Egészségházról csak panaszt hallani, a hangosítás
nem hallható, felesleges pénzkidobás volt. Azt sem lehet tudni, hogy hol működik a kamera
rendszer. Miért nem hajtják be az adókat? Ha nem tudják, bízzanak meg behajtó cégeket, azok
biztosan behajtják. Egyetért azzal, hogy ahol a ház üresen áll, vagy az idős lakó már nem
tudja rendbe tenni a háza előtti területet, az önkormányzat ezt végezze el. Hiszen újból legyen
szép a falu, de a munkát ki kell számlázni. Miért nincs iparűzési adó? A környezetet
szennyező sertéstelepet is lehetne bírságolni, az is a falu bevétele lenne.
Wingendorf János egyetértve Hinervádli Erzsébettel elmondja, hogy a beruházások
problémáit még hosszan lehetne sorolni. Például eltűnt a Tarnáról a gyaloghíd. Iparűzési adó
azért nincs, mert nincsenek ipari üzemek, vállalkozások, nincs kit adóztatni. Ezért van, hogy
sok vállalkozás ide hozza a telephelyét. Nekünk ez jó lenne, hiszen ide fizetik a súlyadót, de
egyesek ezt sem fizetik, ezeknek fel kell mondani a szerződését.
Gulyás Imre Hinervádli Erzsébet szavaira reagálva elmondja, hogy az önkormányzati adósság
konszolidáció nem volt teljes körű. S bár a normatív finanszírozásról feladat alapú
finanszírozásra tértek át, még mindig nem kapnak az önkormányzatok a kötelező feladataik
ellátásához teljes körű támogatást. S ezáltal így év vége felé megnő a kifizetetlen számlák
mennyisége. Megszűnt az ÖNHIKI, de más néven lényegében megmaradt egy ún. forrás
kiegészítő támogatási lehetőség. Ez szerepel az önkormányzati törvényben és az ez évi
költségvetési törvényben is. Persze lehetne elméletileg emelni a helyi adókat, de az
elöregedett aldebrői lakosságból a meglévőt sem mindenki tudja időben rendezni. Pedig
Aldebrőn mindig jó volt az adófizetési morál.
Wingendorf János befejezésül elmondja, hogy mindent megtesz a súlyos pénzügyi gondok
enyhítésére, ezt tekinti a legfontosabb feladatának és ezt közölte a jegyzővel és a hivatali
dolgozókkal is.
10.) Aktuális feladatok
10.1. ÉMÁSZ éves árajánlata
Wingendorf János ismerteti, hogy az ÉMÁSZ megküldte a jövő évre vonatkozó szerződését,
mely két árajánlatot tartalmaz. Ismerteti azokat.

Uzelman Zoltán kérdezi, hogy melyikkel járnának jól?
Wingendorf János szerint egyértelműnek látszik, hogy a 16 Ft-os tarifa díjas ajánlat a
kedvezőbb.
Javasolja ezt elfogadni.
A képviselő- testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
48/2014.(X.21) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
dönt arról, hogy az ÉMÁSZ árajánlatai közül a jövő
évre a 16 Ft-os tarifadíjas ajánlatot fogadja el.
10.2. Aldebrő története és családfa kutatásra alkalmas CD
Wingendorf János ismerteti, hogy az Aldebrő története kiadvány és az aldebrői anyakönyvek
feldolgozását – kereshető formában – tartalmazó CD-k a hivatalban, ill. a Teleházban ingyen
átvehetők.
10.3. Október 23-i Tófalui ünnepségen való részvétel
Wingendorf János ismerteti, hogy megkapta a meghívót a Tófaluban hagyományosan
megrendezésre kerülő október 23.-i megemlékezésre. Ő már megrendelte az önkormányzati
és a német nemzetiségi önkormányzati koszrút. Kéri, mindenki vegyen részt a
megemlékezésen.
10.4. Czipó Tibor fagyűjtési kérelme
Wingendorf János elmondja, hogy megkereste Czipó Tibor Rózsa úti lakos, hogy a kertje
végében húzódó Malom ároknál a gallyazást elvégezhesse, az elszáradt fákat összegyűjthesse.
Kakuk József falugazdával megnéztük a területet, melynek kitisztítása nekünk is érdekünk.
Javaslom adjunk engedélyt Czipó Tibornak.
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
49/2014.(X.21) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
engedélyezi Czipó Tibor Rózsa úti lakosnak, hogy a
kertje végénél húzódó, önkormányzati tulajdonú
Malom ároknál gallyazást végezzen, illetve az
elszáradt fákat összegyűjtse.
10.5. Járási konzultáció
Wingendorf János tájékoztatja a képviselőket, hogy meghívást kapott a Járási Hivatal
vezetőjétől konzultációs értekezletre. Erre polgármestereket, polgárőr vezetőket hívnak meg.
10.6. Horgásztanya felé vezető út és temető parkoló ügye
Wingendorf János nemrég értesültem arról, hogy a Horgásztanyához vezető út – bár a régi
község térképeken szerepel – nincs rajta a települési térképen. Ráadásul azt a területet 2014.
június 2.-án a Földhivatal bejegyezte Szűcs Roland – a korábbi felszámoló biztos Szűcs

