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Jegyzőkönyv
Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. november 27.-én megtartott nyílt
üléséről.
Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Uzelman Zoltán
alpolgármester, Birgenstok István, Bódis Béla, Hinervádli Erzsébet képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző
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.
1. Helyi iparűzési adó bevezethetőségének megtárgyalása
Előadó: Wingendorf János polgármester, Gulyás Imre jegyző,
2. Aktuális feladatok
A javaslatot a testület egyhangúan támogatta.
NAPIREND
1.) Helyi iparűzési adó bevezethetőségének megtárgyalása
Előadó: Wingendorf János polgármester, Gulyás Imre jegyző,
Wingendorf János emlékeztet rá, hogy az előző ülésen megállapodtak arról, hogy
megvizsgálják a helyi iparűzési adó bevezetésének lehetőségét. Megbízták jegyzőt, hogy
készítsen előterjesztést és rendelet tervezet. Át is adom a szót.
Gulyás Imre elmondja, hogy mindenkinek megküldte elektronikus levélben a vonatkozó
jogszabály kivonatot, a rendelet tervezetet és a háttér számításokat. Az előterjesztés készítése
során Feldebrő és Kápolna helyi iparűzési adójának mutatóit vette alapul. Ha most
megszavazza a testület akkor az holnap kihirdeti és nincs akadálya a január 1.-i hatályba
lépésnek. Elmondja, hogy a településre települő vállalkozások után rendre érdeklődnek a
NAV munkatársai. Az is tény, hogy némely vállalkozás a gépjárműadót sem fizeti és
nehézkes a kintlévőségek behajtása. Az is várható, hogy előbb utóbb retorzió érheti azokat az
önkormányzatokat akik nem vetnek ki iparűzési adót.
Hínervádli Erzsébet számításai szerint nem látja értelmét az adó kivetésének, inkább a
behajtást kell fokozni. Továbbra sem tartja elfogadhatónak, hogy egyes adózók fittyet
hánynak a törvénynek, élik világukat.
Uzelman Zoltán a számokat látva egyetért képviselőtársával. A bérleti díjakat viszont emelni
kellene. Javasolja, hogy küldjenek e-maileket cégeknek, felhívva az adómentességre a
figyelmet.
Wingendorf János szerint, ha a bérleti díjakból és a gépjárműadók 40%-ából is befolyik annyi,
vagy több mint az iparűzési adóból befolyna, maga sem javasolja most az új adó bevezetését.
A behajtást viszont hatékonyabbá kell tenni.
Jelen helyzetben nem javaslom a helyi iparűzési adó bevezetését.
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testületének
70/2014.(XI.27.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete a
helyi iparűzési adót nem vezeti be.
NAPIREND
2.) Aktuális feladatok
Wingendorf János emlékeztet rá, hogy Uzelman alpolgármester Úr az előző napirendnél már
javasolta a cégek által fizetendő bérleti díjak emelést, ez most havi 5.000 Ft, javasolja 10.000re emelni.
Uzelman Zoltán a 100%-os emelést drasztikusnak tartja, legyen 7.500 Ft.
Hínervádli Erzsébet 7.000 Ft-ot javasol.
Wingendorf János akkor az utolsó javaslatot teszem fel szavazásra.
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testületének
71/2014.(XI.27.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete a
cégeknek biztosított irodahasználat bérleti díját 2015.
január 1. nappal havi 7.000 Ft-ban állapítja meg.
Wingendorf János bejelenti, hogy a hivatal gazdálkodási előadójának írásbeli figyelmeztetést
adott, mert úgy utalt pénzt, hogy vele erről nem egyeztetett.
Gulyás Imre megjegyzi, hogy ilyen eset a jövőben nem fordulhat elő. A hivatal köztisztviselői
esetében a jegyző gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ha bármely dolgozó munkájával a
polgármester elégedetlen akkor erről a jegyzővel egyeztessen először.
Wingendorf János ezt követően ismertette az ülés előtt kiosztott aktuális pénzügyi helyzetre
vonatkozó tájékoztatót.
Wingendorf János elmondta, hogy november 25.-én Abasáron vett részt az Önkormányzatok
Mátrai Szövetsége ülésén. Mivel több településen változott a polgármester személye, ezért
választásokra került sor, melyeket ismertetett.
Wingendorf János tájékoztatja a képviselő- testületet, hogy Birgenstok István szemléje
alapján írásban közölte a Zele-Bau cég vezetőjével, hogy milyen hiányosságok vannak a
Tarna gát vonatkozásában. Látott ezt követően egy munkagépet, de munkát még nem tudta le
ellenőrizni.
Birgenstok István szerint, így nem szabad hagyni a dolgot, mert több hosszon nincs meg a
szükséges gát szint magasság.
Gulyás Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat a temető előtti parkoló terület,
illetve a Horgásztanyára vezető út vonatkozásában jó eséllyel indíthat elbirtoklási pert, illetve
az út esetén átjárási szolgalom biztosítását is kérheti. Mivel ezek bírósági eljárások, így
ügyvédi képviseletre lenne szükség.
Wingendorf János, javaslom bízzunk meg egy ügyvédi irodát, hogy a föld ügyekben
önkormányzatunkat képviselje.
A javaslattal a képviselő testület 5 igen szavazattal egyetértett.

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testületének
72/2014.(XI.27.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete az
önkormányzat használatában, de más tulajdonában álló 2
hrsz. ill. …. hrsz területek elbirtoklással történő bírósági
eljáráshoz ügyvédi irodát kér fel.
Wingendorf János elmondja, hogy ez évben nem fogja felvenni a tiszteletdíját. Erről kér egy
ezt tudomásul vevő határozatot.
A kérést a képviselő- testület 4 igen szavazattal támogatta. ( A polgármester nem szavazott. )
Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testületének
73/2014.(XI.27) határozata
Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete
tudomásul veszi, hogy Wingendorf János polgármester –
az önkormányzat súlyos anyagi helyzetére tekintettel –
2014-ben a megállapított tiszteletdíját nem veszi fel.
Erről a Magyar Államkincstár Heves Megyei
Igazgatósága Illetmény számfejtési Irodáját írásban
értesítette.
Wingendorf János ismerteti, hogy felvette a kapcsolatot a PENTA és STRABAG cégek
vezetőivel, mert nagyon sok jogos panasz a szennyvíz hálózattal kapcsolatban. Szivárog a bűz
és még sorolhatná. A hibákat továbbítja a kivitelező felé.
Hinervádli Erzsébet elmondja, nem is érti, hogy mit miért így csináltak. Volt ahol kanyarogva
vitték a vezetéket. Ők sokat telefonáltak amíg úgy ahogy helyreállították az átereszüket, de
most sem tökéletes.
Wingendorf János beszél a két éven belül bevezetésre kerülő talajterhelési díjról. Elmondja,
hogy találkozott Puhl Zoltánnal a Vízmű Füzesabonyi Igazgatóság vezetőjével, aki elmondta,
hogy az önkormányzat tartozik nekik 3,4 MFt-al. Ez pályázaton elnyert pénz, amit az
önkormányzat adott be, de a nyerést követően át kellett volna adni, de ez nem történt meg.
Wingendorf János bejelenti, hogy megkereste Csorba Ákos aki közölte vele, hogy a
szakszerűtlenül elbontott bódéja miatt milliós perrel fenyegeti az önkormányzatot.
Gulyás Imre erre reagálva megjegyzi, hogy persze pereskedni lehet, de nem mindig érdemes.
Korrekt ajánlatot tett Csorba Úrnak az önkormányzat, melyet nem fogadott el. Tudomása
szerint a bontáshoz Ő kérte az önkormányzat segítségét.
Wingendorf János egyeztetett Márton Mártonnal a temetői világítással kapcsolatban.
Wingendorf János elmondja, hogy megkeresték azzal kapcsolatban, hogy egyes autóbuszok
csak Feldebrőig járnak. Emiatt már petícióra is hajlandók, hogy ezek a járatok jöjjenek el
Aldebrőig.
Hinervádli Erzsébet hozzáteszi, hogy ezen a téren igen sok kálváriát megjárt. Elmondható,
hogy teljesen elítélhető a Volán eljárása. Érvényes ez a menetrendekre is, öt perces
módosításra sem voltak hajlandóak.
Uzelman Zoltán javaslom írjunk egy levelet ezzel kapcsolatban. ( Ezzel láthatóan mindenki
egyetértett. )
Wingendorf János kérdezi, hogy vessenek-e ki esetleg másmilyen adót?
(Válasz, javaslat nem volt. )

