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Jegyzőkönyv
Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. november 19.-én megtartott nyílt
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: Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos, Gulyás
Imre jegyző
Közmeghallgatás:
A 16.00 órára meghirdetett közmeghallgatáson egy polgár jelent meg. Plósz György Rózsa úti
lakos sérelmezte, hogy az elmaradt szemétdíj hátralékát a nyugdíjából letiltották. Ráadásul a
letiltás összege lényegesen magasabb lett a tényleges tartozásnál, mert hatalmas behajtási
összeget is hozzácsaptak. Ő nyugdíja, egyedül élő ember, neki fél év alatt sem telik meg a
kukája. „ Micsoda egy világ ez!”
Wingendorf János köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel
minden megválasztott képviselő jelen van, az ülést megnyitja.
Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja.
A javaslatot a testület egyhangúan támogatta.
NAPIREND
1.) Döntés az aldebrői 0135 hrsz.-ú és 0182 hrsz-ú önkormányzati földutak
eladásáról a Mátrai Erőmű Zrt.-nek.
Ea: Wingendorf János polgármester
Wingendorf János elmondja, hogy felvette a Kapcsolatot a Mátrai Erőmű Zrt-vel és
támogatást kért az önkormányzat katasztrofális anyagi helyzetére tekintettel. Felmerült a
tárgyalás során, hogy két már bányatelekké minősített utat meg kívánnak vásárolni. A
környező földterületeket már felvásárolták. Készek továbbá együttműködési megállapodást
kötni az önkormányzattal, melynek keretében 1,5 MFt támogatást nyújtanának.
Hinervádli Erzsébet kérdezi, milyen messze van a falutól a terület, illetve megfelelő árat
kínál-e az Erőmű? Nem szeretné ha környezetszennyezés miatt ugyanúgy járna a falu mint
sertésteleppel.
Gulyás Imre elmondja, hogy az Erzsébet tér közelében vannak az utak. A bányai 25-35 év
múlva tervezi ténylegesen bányaművelésbe vonni.
Wingendorf János javaslom az aldebrői 0135 hrsz és 0182 hrsz. kivett út bányatelkek
eladását.
A képviselő- testület a javaslatot 5 igen szavazattal támogatta.

Aldebrő Község Képviselő-testülete
51/2014.(XI.19) sz. határozata
Aldebrő Község Önkormányzata elfogadja a
Mátrai Erőmű Zrt vételi ajánlatát, s eladja a
tulajdonában álló Aldebrő külterület 0135
helyrajzi számú 2097 m2 és a 0182 helyrajzi
számú 476 m2 ha, bányatelek, kivett út,
művelési ágú területeket 270.165 Ft-ért.
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi
szerződés aláírására.
Wingendorf János javaslom együttműködési megállapodás megkötését a Mátrai Erőmű Zrtvel, melynek keretében 1,5 MFt támogatást nyújtanak a településnek.
Hinervádli Erszébet támogatom ha kell, de mit kér az Erőmű cserébe?
Wingendorf János nincs konkrét kérés, általános együttműködést kérnek, kötelezettség nincs,
a falunak hátrányos megállapodást úgysem írnék alá.
A képviselő- testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Képviselő-testülete
52/2014.(XI.19) sz. határozata
Aldebrő
Község
Önkormányzata
együttműködési megállapodást köt a Mátrai
Erőmű Zrt-vel, melynek keretében 1,5 MFt
támogatásban részesül.
NAPIREND
2.) Tájékoztató az aktuális gazdasági helyzetről
Ea: Wingendorf János polgármester, Lipkovics Katalin pénzügyi tanácsos
Lipkovics Katalin részletesen ismerteti az írásban összeállított tájékoztatót. Elmondja, hogy a
szolgáltatók egyelőre megelégednek kisebb összegű utalásokkal is. Nagy gondot jelent a
Kincstárnak járó gépjárműadó hányad rendezése, itt inkasszóval fenyegettek.
Wingendorf János elmondta, hogy most december 17.-én van fenyegetés a közvilágítás
kikapcsolására, ha nem tudnak fizetni. Az Erőmű hétfőn vagy kedden utal. Elmondja, hogy
utasítására az adóügyi ügyintéző megtette a behajtási intézkedéseket.
Hinervádli Erzsébet több fizetési tételre kérdez rá, melyekre Lipkovics Katalin válaszol. Nem
tudja elfogadni, hogy nem hajtják be az adót, ezt nem lehet eltűrni.
Uzelman Zoltán szerint gond lehet a 4 millió forintos hitel visszafizetésével. Ha mégis
bejönnek az ígért bevételek, jól át kell gondolni milyen számlákat fizetnek ki.
NAPIREND
3.) Aktuális feladatok
Ea: Wingendorf János polgármester
Wingendorf János elmondja, hogy december 4.én
polgármestereknek és képviselőknek képzésre.
Kéri a vagyonnyilatkozatok leadását.

Füzesabonyba kell

menni

a

A napokban Sirokban járt ahol 2.260 ezer forint értékben ELMIB részvényeket vett át,
melyek szerinte jelenleg értéktelenek. Mindenki gondolkozzon el azon, hogyan lehetne a leg
takarékosabban működtetni a villamoshálózatot. Ezt ügyben felvette a kapcsolatot Horváth
Tamással, ki ismeri a működést.
Uzelman Zoltán szerint várják meg az ajánlatokat.
Wingendorf János a Horgászegyesület kért két csövet az Erőműtől, de nem kapta meg.
Farkas Gábor kocsányos tölgyet ajánlott ingyen, de egyelőre nem kért, mert ezeket a nagyra
növő fákat nem tudja hova lehetne elhelyezni. Kakuk József falugazda sem tudott jó helyet
mondani.
A héten lesz a Tarna meder kotrási pályázattal megépült gátszakasz garanciális bejárása, aki
tud jöjjön el.
Mata József a temetői parkoló terület, illetve a Horgásztanyához menő út ügyében tárgyalást
sürget. Bizonyára nem művelni akar, hanem pénzt remél. Utasítja a jegyzőt, hogy keressen
jogi megoldást a problémára.
Lipkovics István helyi lakosként elítéli a felszámoló tevékenységét. Nagyon sok volt TSZ
tagot kisemmiztek akkor és most ezt kell látni, hogy a felszámoló fiáé lett a terület. Ezt Ő is
követelhetné
Gulyás Imre álláspontja szerint mind a két földterület esetében fennáll a 15 éves elbirtoklás
idő, illetve a Horgásztanyára vezető út esetében a telki szolgalom is. Az a baj, hogy ezt
bírósági úton lehet érvényesíteni.
Wingendorf János elmondja, hogy kapott árajánlatot díszkivilágításra, de nincs rá pénz.
Hinervádli Erzsébet szerint milyen szép lehetne a falu ha nem verik el a pénzt.
Wingendorf János javasolja, hogy pénzhiány miatt ez évben ne legyen karácsonyi
díszkivilágítás.
A javaslattal a képviselő- testület 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodó szavazattal egyetértett.
Aldebrő Község Képviselő-testülete
53/2014.(XI.19) sz. határozata
Aldebrő Község Önkormányzata dönt arról,
hogy pénzhiány miatt ez évben nem lesz
karácsonyi díszkivilágítás a faluban.
Wingendorf János elmondja, hogy október 23-i ünnepségre 2.000 Ft-ért vásárolt koszorút,
köszöni a részvételt.
November 5.-én Füzesabonyban vett részt polgármesteri értekezleten. A katasztrófavédelem
munkatársai szorgalmazták helyi mentő csoportok létrehozását. Szerinte Birgenstok István
alkalmas egy ilyen csoport vezetésre.
Birgenstok István szerint az önkéntes tűzoltó egyesület hivatalosan nem szűnt meg, erre is
lehetne építeni. Viszont a mai fiatalokat inkább a számítógép érdekli. Egyre kevesebben
tudják, hogyan kell kezelni ezeket az eszközöket.
Uzelman Zoltán nem ért egyet azzal, hogy sok kis szervezet alakuljon.
Hinervádli Erzsébet egyetért Uzelman Zoltánnal.
Wingendorf János elmondja, hogy szombaton 17 órakor lesz a polgárőr közgyűlés, ott majd
beszélni kell erről.
Ismerteti, hogy az egri hulladékgazdálkodási társulási tanácsba Dr. Berecz Kálmánt
delegálták, míg a pénzügyi bizottságba Balázs Zoltánt.
Beszámolt a Kompolton tartott szennyvíz kooperációs ülésről. Kéri mérje fel mindenki a
környezetében milyen hiányosságok vannak, ezeket továbbítani fogja. Nagyon sok a gond a
szivárgó bűz miatt, a megsűlyedt akna fedlapok és nem megfelelően helyreállított árokok
átereszek miatt.

Szó volt az utak felújításáról. Aldebrőn a Rózsa út felújítását nem nevezné annak. Ismerteti,
hogy Aldebrő 340 lakásából 311 szerződést kötöttek és 256-an már rá is kötöttek a rendszerre.
Arányaiban itt a legjobb a helyzet a többi településhez képest.
Uzelman Zoltán közbeveti, hogy a további pénzügyi elszámolásoknál ezt kellene figyelembe
venni.
Hínervádli Erzsébet elmondja, hogy egyik alkalommal bűzös pocsolyás víz a zuhany csapból,
mert a vízrendszer mosatásakor nem szakszerűen jártak el. Kéri, hogy ez ügyben levélben
reklamáljon az önkormányzat.
Wingendorf János a szennyvíz kooperációs gyűlésen elmondták, hogy Aldebrő 13 millió
forintot kapott, melyből állítólag út készült.
Ismerteti a Mátrai Szövetség levelét, hozzátéve, hogy ide is tartozik az önkormányzat 237
ezer forinttal.
Hinervádli Erzsébet kérdezi, hogy kell ez nekünk? Az interneten rengeteg információ
megtalálható Aldebrőről.
Wingendorf János javasolja, hogy most ne döntsenek erről, majd ha látják mennyi lesz a pénz,
térjenek rá vissza.
Elmondja, hogy megkereste egy méhész aki önkormányzati területen helyezné el a méheket,
engedjék-e és ha igen kérjenek- e, s igen mennyi bérleti díjat.
Uzelman Zoltán szerint engedélyezzék az elhelyezést, díjat ne kérjenek, inkább ajánljon fel
tombolás rendezvényre mézet, mint nyereményt.
E javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
Aldebrő Község Képviselő-testülete
54/2014.(XI.19) sz. határozata
Aldebrő Község Önkormányzata engedélyezi
XY méhésznek, hogy az önkormányzat XXXX
területén méheket helyezzen el. Bérleti díjat
nem kér, azonban kéri, hogy a méhész olyan
községi rendezvényhez melyen tombola is lesz,
ajánljon fel mézet nyereményként.
Wingendorf János elmondja, hogy a falugyűlésen többen felvetették, hogy tartozzon a falu az
Egri Járáshoz.
Hinervádli Erzsébet elmondja, hogy támogatja a járás váltást, mert Füzesabonyba nagyon
rossz a közlekedés. Nehezményezi, hogy az egri egészségügyi intézményben még vérvétel
esetén is Füzesabonyba küldték.
Bódis Béla is emlékeztet rá, hogy a falugyűlésen ezt kérték. Az egészségügyi ellátás valóban
jobb Egerben, viszont a vérvétel esetén alig kell várakozni.
Gulyás Imre ismerteti, hogy a kezdeményezésről miniszter, vagy mivel a váltás egyben
országgyűlési választókerületi változást is jelentene, az országgyűlés dönt majd.
Wingendorf János akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy ki támogatja, hogy Aldebrő község
kerüljön át az Egri Járásba az szavazzon, Én tartózkodni fogok.
A javaslatot a képviselő- testület 4 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta.

Aldebrő Község Képviselő-testülete
55/2014.(XI.19) sz. határozata
Aldebrő
Község
Önkormányzata
kezdeményezi Aldebrő község áthelyezését az
Egri Járásba. Ennek oka, hogy Füzesabony
sokkal
nehezebben
közelíthető
meg
tömegközlekedési eszközökkel, míg Eger felé
jó a tömegközlekedés.
Wingendorf János elmondja, hogy a jegyzőtől értesült arról, hogy Kápolnán most létesítenek
mezőőri szolgálatot, s egyben kivetik a mezőőri járulékot is. Nálunk is van mezőőrség, de
nincs járulék. Foglalkozzunk a kérdéssel?
Igenlő javaslat nem volt.
Wingendorf János elmondja, hogy utasította a jegyzőt, hogy készítsen számításokat arra
vonatkozóan, hogy mit jelentene az iparűzési adó bevezetése. Ennek mennyi bevétele lenne,
illetve a telephelyüket máshova vivő vállalkozások várható kiesése mennyi lenn. Elsősorban a
vonalas létesítményeket üzemeltető szolgáltatókra lenne kíváncsi, TIGÁZ, ÉMÁSZ, Telekom,
stb. Nálunk 3.000 Ft a kommunális adó, Feldebrőn 13.000 Ft, emeljünk-e?
Hinervádli Erzsébet szerint a választók nem vennének jónéven emelést, pedig a bevételre
szükség lenne. Jó ötletnek tartja viszont az iparűzési adó kérdésének vizsgálatát. A sertés
kombinát vajon mennyit adózna?
Gulyás Imre hozzáfűzi, hogy a megbízást ma délelőtt adta a polgármester. Felhívja a
figyelmet arra, hogy a stabilizációs törvény alapján, ha az önkormányzat új adót akar
megállapítani, akkor azt úgy kell meghozni, hogy a hatálybalépés és a kihirdetés között
legalább 30 napnak kell eltelni.
Wingendorf János bejelenti, hogy fakitermelési engedélyt nyújtott be a Cseresznyés árok
területére.
Ezt követően a testület megvitatta és az önkormányzat 2014. évi hátralévő időszak és 2015.évi
rendezvénytervét. Kiemelte, hogy erre a célra létrejött egy társadalmi kulturális bizottság.
Külön szavazott arról, a testület, - 5 igen szavazattal -, hogy tartanák Majális rendezvényt.
Aldebrő Község Képviselő-testülete
56/2014.(XI.19) sz. határozata
Aldebrő Község Önkormányzata dönt arról,
hogy 2015-ben megrendezi a Majálist.
Hinervádli Erzsébet kéri, hogy a következő ülésre hívják meg a sertés kombinát vezetőjét,
tulajdonosát. Ragaszkodik hozzá, hogy nem beosztottakat küldjenek, akik csak ígérgetnek,
hanem felelős döntés képes embereket. Szeretné tudni, hogyan nőtt a telepen tartott állatok
száma 3.700-ról, 9.800-ra. Ki adott erre engedélyt, megkérdezték-e az önkormányzatot, s ha
igen mit nyilatkoztak?
Gulyás Imre válaszában elmondja, hogy az engedélyt nem helyben adták. Összekészíti több
év iratanyagát, melyet a hivatalban a képviselő asszony áttekinthet.
Wingendorf János elmondja, hogy a Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai felhívták a
figyelmét a vízkár elhárítási terv elkészítésének fontosságára. Nem tudja, hogy ez most hol
tart. Birgenstok István végzett vízkár elhárítási tanfolyamot, kéri a segítségét.
Ismerteti, hogy jelenleg 18 főt alkalmaz közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat. 2015re 25 fő foglalkoztatására jelentett be igényt. Beszélt Gombos Nándor falugazdásszal, aki
elmondta, hogy földalapú támogatást is igényelhet az önkormányzat, ha van MVH
regisztrációs száma.

Ha létrehoz egy szövetkezetet akkor a megtermelt termék fölösleget el is tudná adni. Ezt
egyébként egyre több településen csinálják. Gombát lehetne termeszteni a pincében. Sajnos a
traktornak nincsenek iratai.
Hinervádli Erzsébet kételkedik abban, hogy olyan sok terményt tudna megtermelni az
önkormányzat, hogy már eladni is tudna, hiszen itt a konyha ami felhasználhatná a
megtermelt zöldségeket. A mezőgazdasági termelés mindig is lutri volt, óvatosan kell eljárni.
Uzelman Zoltán szerint szolgáltató önkormányzattá kell válni. Igenis céget kell alapítani,
hogy az elvégzett szolgáltatásokat ki lehessen számlázni.
Bódis Béla szerint jól fel kell mérni az igényeket és a lehetőségeket, s csak azután belevágni a
cégalapításba.
Wingendorf János beszámol arról, hogy meglepetés szerűen meghívta Őt és Tófalu
polgármesterét Dr. Berecz Kálmán Kápolna polgármestere. A megbeszélésen ott volt az
iskola igazgatója és helyettese, az óvoda vezetője és a jegyző. Ott elmondták, hogy Aldebrőn
az iskolában veszélyesen csökken a gyermek létszám. Feldebrőn is kevés a gyerek. Az lenne a
jó, ha feldebrői gyerekek átjönnének Aldebrőre. Én elmondtam, hogy Aldebrő erről Feldebrőt
nem tudja meggyőzni, ez nem a mi dolgunk. Másnap hívtak bennünket Füzesabonyba a
KLIK-hez és ott is erről győzködtek bennünket. Azt is elmondták, hogy a tárgyi feltételek
Aldebrőn a legjobbak, Kápolnán négy épületből áll az iskola.
Hinervádli Erzsébet szerint ahol megszűnik az iskola, az a falu pusztulásra van ítélve.
Wingendorf János elmondja, hogy a Káli Vízműnek megvannak az engedélyei.
Szociális tűzifa támogatásban részesült Orsós László és Lipkovics Zoltán.
Kérdezi van-e valakinek még mondanivalója?
Gulyás Imre elmondja, hogy elektronikusan mindenkinek megküldte Dr. Vincze Ferencné
belső ellenőr 2015-re vonatkozó belső ellenőri tervét. Erről határozattal kell döntenie a
testületeknek. Lehet más területek ellenőrzését is kérni.
( Kérdés, hozzászólás nem volt. )
Wingendorf János javaslom fogadjuk el az előterjesztést.
Az előterjesztést a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta.
Aldebrő Község Képviselő-testülete
57/2014.(XI.19) sz. határozata
Aldebrő Község Önkormányzata elfogadja az
önkormányzat és intézményei 2015.évi belső
ellenőrzési tervét.
Gulyás Imre elmondja, hogy szintén elektronikusan megküldte mindenkinek a közös
hivatalok státuszának felülvizsgálatáról szóló kormányhivatali tájékoztatókat. December 11.ig kell dönteni.
Wingendorf János mivel jelenleg nem tehetünk mást, maradjon a jelenlegi hivatali felállás, ki
ért ezzel egyet?
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
Aldebrő Község Képviselő-testülete
58/2014.(XI.19.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselőtestülete dönt arról, hogy a Kápolnai Közös
Önkormányzati Hivatalt változatlan formában
kívánja a jövőben is működtetni.
Wingendorf János szerint ha nemzetiségi önkormányzattá alakulhatnának át, akkor nem
kellene mással közösködni.

