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Aldebrő község Képviselőtestülete 

 

2014. december 19.-én megtartott nyílt üléséről készült 

 

j e g y z ő k ö n y v 

 

 

Határozat száma   T á r g y a 

 

74/2014.(XII.19.)    Szennyvízhálózat üzemeltetésbe adása 

75/2014.(XII.19.)  Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

együttműködési megállapodás megkötése 

76/2014.(XII.19.)    Hulladékgazdálkodási megállapodás Kállal 

77/2014.(XII.19.)    Kakuk József falugazda cafetéria juttatásáról 

78/2014.(XII.19.)  Előző ciklus képviselőinek ki nem fizetett 

tiszteletdíjáról     

79/2014.(XII.19.)    Tarna- menti Központi Orvosi Ügyeletről 

80/2014.(XII.19.)  ELMIB-el kötendő karbantartási szerződés 

elutasítása 

81/2014.(XII.19.)  Hínervádli Erzsébet megbízása az önkormányzat 

képviseletével a Sertéstelep ügyében 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent képviselők száma: 5 fő 

Tanácskozási joggal jelen van: 2 fő 

 

 



  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. december 19.-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, Lipkovics Katalin pénzügyi 

tanácsos 

 

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. Szennyvízhálózat üzemeltetési szerződésének elfogadása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

2.  Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő együttműködési 

megállapodás elfogadása 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

3. Egyebek 

A javaslatot a testület egyhangúan támogatta. 

 

NAPIREND 

 

1.) Szennyvízhálózat üzemeltetési szerződésnek elfogadása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János ismerteti, hogy a kooperációs polgármesteri megbeszélésen abban 

állapodtak meg, hogy 2015. első negyedévben a szennyvízhálózat működtetési költségeit a 

társulás fogja kifizetni. Most arról kell dönteni, hogy az önkormányzat az üzemeltetést a 

Heves Megyei Vízmű Zrt-nek adja, melyben az önkormányzat egybe tulajdonos is. 

Hínervádli Erzsébet felhívja a figyelmet arra, hogy amikor a szennyvíz díját a hatóság 

megállapítja, akkor az korrekt legyen. Az itteni vízdíjak voltak eddig is a megyében a 

legmagasabbak. 

Birgenstok István emlékeztet rá, hogy ez ügyben Ő képviselőként többször került vitába a 

Füzesabonyi igazgatóság vezetőjével Radics Józseffel. 

Wingendorf János szerint az, hogy most már a vízdíjat az állam állapítja meg elindultak az 

egységes díjszabás kialakítása felé. 

Ha más kérdés, észrevétel nincs akkor javaslom az előterjesztés elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

74/2014.(XII.19.) határozata 

1) A Képviselő-testület Káli szennyvízelvezetési 

agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása 

elnevezésű KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0048 azonosítási 

számú projekt támogatásával megvalósult víziközmű-

rendszer üzemeltetésével - a víziközmű-szolgáltatásról 

szóló 2011. évi CCIX. törvény 16.§ (6) bekezdés a) 



  

 

pontja szerinti feltétel teljesülésére hivatkozással, 

pályázati kiírás nélkül - a Heves Megyei Vízmű 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 3300 

Eger, Hadnagy út 2., Cégjegyzékszám: Cg.10-10-

020086) bízza meg. 

Aldebrő Község Önkormányzatának a Heves Megyei 

Vízmű Zrt-ben 109 db, egyenként 10000 Ft értékű 

törzsrészvénye van.  

 

2) A Képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a közműves szennyvíz-elvezetés és 

tisztítás közszolgáltatás ellátására a bérleti-üzemeltetési 

szerződést aláírja. 

2.) Aldebrő Község Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő 

együttműködési megállapodás elfogadása 

Ea: Gulyás Imre jegyző 

 

Gulyás Imre ismerteti, hogy ezen ülést megelőzően ülésezett a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat és Ők elfogadták – a telefonhasználat térítésmentességére vonatkozó 

módosítással - az előterjesztést. Ismerteti, hogy új megállapodás megkötését jogszabályok írják 

elő a régi megállapodás már azért sem alkalmazható mivel új törvényeket hoztak a helyi 

önkormányzatokról, a nemzetiségek jogairól, illetve többször módosult az államháztartásról 

szóló törvény is. Jelentős változás, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetése már nem 

épül be a települési önkormányzat költségvetésébe. A megállapodás részletesen leírja, hogy 

miként működik együtt a két önkormányzat a költségvetési tervezés, elfogadás és beszámolás 

területén. Meghatározza, hogy a gazdálkodás adminisztrációs teendőit a Kápolnai Közös 

Önkormányzati Hivatal köteles biztosítani. Önálló irodát az önkormányzat nem biztosít, de 

iroda és tanácsterem használatot igen. Biztosít internet hozzáférést, postai szolgáltatást, 

gépelést, sokszorosítást, telefon, telefax használatot. S mindezt térítésmentesen 

Wingendorf János emlékeztet rá, hogy a testületből két tag egyben nemzetiségi önkormányzati 

képviselő is, Ők egyszer már elfogadták. 

Javaslom, hogy fogadjuk el mi is a megállapodást. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

75/2014.(XII.19.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja az Aldebrői Német Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

 

 

 

 

 

3.) Egyebek 



  

 

3.1.) Hulladékgazdálkodási megállapodás Kál Nagyközség Önkormányzatával 

 

Wingendorf János elmondja, hogy megkereste Kál Nagyközség polgármestere, Morvai János 

Úr, hogy a hulladékgazdálkodási jogszabályok változása miatt új megállapodást kell kötni. A 

jövő évi díjak alig változnak, s szélesítik a szelektív gyűjtési hálózatot is. A szállítás rendjében 

nem lesz változás. Az anyagok mindenkinek kiküldte a jegyző. Van- e kérdés, hozzászólás ? ( 

Nem volt. ) 

Javaslom az új megállapodás elfogadását. 

A képviselő- testület a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadta. 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

76/2014.(XII.19.)  határozata 

1. Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

megállapodást köt Kál Nagyközség 

Önkormányzatával hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás ellátására. 
2. Aldebrő Község Önkormányzata a települési 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás közfeladatát átadja 

a Közszolgáltató – Kál Nagyközség Önkormányzata - 

részére, 2015. január 1. napjától 2019. december 31. 

napjáig terjedő határozott időtartamra. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

3.2.) Gazdálkodási helyzetről tájékoztatás 

 

Wingendorf János közli, hogy a gazdálkodással foglalkozó kolléganő elkészítette a mai napi 

helyzetre vonatkozó részletes tájékoztatást. Ezt az ülés előtt kiosztották. 

Uzelman Zoltán kérdezi, megjött-e az ÖNHIKI? 

Wingendorf János válaszában közli, hogy igen, ismerteti annak mértékét, hozzátéve, hogy a 

Belügyminisztérium pontosan meghatározta a felhasználás szempontjait. 

Ezt követően a képviselők egyhangúan – 5 igen szavazattal - döntöttek arról, hogy Kakuk József 

falugazda részére megigénylik a teljes éves elmaradt Erzsébet utalványokat, illetve, hogy az 

előző ciklus képviselőinek kifizetik az elmaradt tiszteletdíjat. A polgármesterét majd később 

rendezik, ha lesz pénz rá. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

77/2014.(XII.19.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy Kakuk József falugazda 2014-ben eddig ki 

nem adott Erzsébet utalványokat – 96.000 Ft értékben – 

megrendeli. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

78/2014.(XII.19.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy a korábbi ciklus képviselőinek az elmaradt 

tiszteletdíjait kifizetik. A polgármesterét nem, majd ha 

lesz rá fedezet. 

 

Ezt követően Uzelman Zoltán javaslatára megállapodtak a gazdálkodási előadóval, hogy ezentúl 

minden bejövő és kifizetett számláról kapnak az ülésekre tájékoztatást. 



  

 

Wingendorf János bejelentette, hogy a MACÉL Bt. értesítette, hogy részérre 500.000 Ft-al 

tartozik az önkormányzat. 

Hinervádli Erzsébet felháborítónak tartja, hogy ilyen „ csontvázak” jönnek elő. Mint könyvelő 

azt sem érti, hogy fordulhatott ez elő. Ennek tisztázását kéri. 

Ezt követően a képviselők tételesen megállapodtak abban, hogy ez évben még mely számlák 

kiegyenlítésére kerüljön sor. 

 

Wingendorf János  elmondta, hogy tisztázni kívánja, hogy Hugli Istvánné mióta nem fizet 

bérleti díjat rendesen, illetve javasolja a bérleti díjak emelését is. 

Wingendorf János elmondja, hogy igen sok probléma van az Egészségháznál, eltörtek palák, 

beázik a tető, töröttek a burkolatok. Sok esetben kontár munkát végeztek a kivitelezők. Nem 

tudja kik vették át ezt a munkát. Javasolja, hogy a januári testületi ülés előtt tekintsék meg az 

intézményt. Megállapodtak, hogy január 20.-án 15.30.-kor kerül sor erre. A problémákról 

egyeztetett Dr. Barabás Miklós háziorvossal is is. 

 

3.3.) Tarna menti Központi Orvosi Ügyeleti megállapodás megújítása 

 

Gulyás Imre ismerteti Verpelét Város Jegyzőjének levelét. Elmondja, hogy a kérést e-mail-ben 

mindenkinek továbbította. A megállapodás és az alapító okirat újra szövegezésére azért van 

szükség mert a választások eredményeként több település más lett a polgármester személye. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

Wingendorf János javaslom az előterjesztés elfogadását. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

79/2014.(XII.19.)  határozata 

1. Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Tarna-menti Központi Orvosi Ügyelet Társulási 

megállapodását és Alapító Okiratát mellékletét képző 

tartalommal elfogadta. 

2. Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Tarna-menti Központi Orvosi Ügyelet Társulás 

Társulási Tanácsába polgármestert, akadályoztatása 

esetén alpolgármestert delegálja. 

3. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

3.4.) Bejelentések 

 

Gulyás Imre bejelenti, hogy a Pajtók- Bodnár Ügyvédi Irodával vette fel a kapcsolatok a 

földügyekkel kapcsolatban. 

 

Wingendorf János ismerteti, hogy átnézte az ELMIB fellelt iratait. Egyeztetett 

szakemberekkel és arra a megállapításra jutott, hogy az önkormányzatnak ráfizetést jelent a 

jelenlegi karbantartási szerződés meghosszabbítása. Saját kivitelezésben ezt sokkal olcsóbban 

meg lehet oldani, több százezer forintos megtakarítás érhető el. Állításait számításokkal és 

árakkal támasztotta alá. 

Javaslom tehát, hogy az ELMIB céggel ne kössünk karbantartási szerződést. 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal támogatta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 



  

 

80/2014.(XII.19.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy nem köt közvilágítási karbantartási 

szerződést az ELMIB-el. 

 

Wingendorf János javaslom, hogy a sertéstelep okozta bűzzel kapcsolatos ügyekben adjunk 

megbízást Hínervádli Erzsébetnek az önkormányzat képviseletére. 

A javaslatot a képviselő- testület – kérdés, hozzászólás nélkül – 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő- testülete 

81/2014.(XII.19.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzati Képviselő- testülete 

megbízza Hínervádli Erzsébetet, hogy a sertéstelep 

okozta bűzzel kapcsolatos ügyekben Aldebrő Község 

Önkormányzatát képviselje. 

 

Wingendorf János bejelenti, hogy elkészült a Tompa Mihály út. felújítási és vízrendezési 

terve 280.000 Ft-ért. Szerinte nem a legjobb a tett javaslat. Most nincs pénz rá, ha majd a 

szennyvíz elszámoláskor kap pénzt a falu, vissza kell rá térni. 

 

Wingendorf János ismerteti, hogy megalakult az Aldebrői Önkéntes Mentő Csoport a vezetője 

Birgenstok István képviselő. Munkáját Fűkő László segíti. Le kell folytatni a szükséges 

nyilvántartásba vételi formaságokat. 

Birgenstok István szerint nem biztos, hogy új bejegyzés kell, mert az önkéntes tűzoltóság nem 

szűnt meg. Ígéri, hogy ezeknek utána jár. Elmondja, úgy tájékoztatták, hogy akár 700.000 Ft 

pályázati pénzt is lehet szerezni szükséges felszerelések és eszközök beszerzésére. 

 

Wingendorf János ismerteti Habis László Eger Megyei Jogú Város polgármesterének levelét, 

mely az AVE követeléséket megfogalmazó és kártérítéssel fenyegető felhívásának válaszául 

készült. 

 

Bódis Béla felhívja a figyelmet, hogy az Árpád út és bezárt szemét lerakónál épített körtöltés 

környékén illegális szemétlerakás figyelhető meg. Erre oda kell figyelni és megakadályozni, 

hogy ez folytatódjon. 

 

Wingendorf János  beszámol arról, hogy részt vett az óvodai társulási tanács ülésén. Itt Dr. 

Berecz Kálmán felvetette, hogy a Tófaluból bejáró óvodások szállításához autóbusz 

támogatást lehet igényelni úgy 4,5 millió forint értékben. Megállapodtak abban, hogy a közös 

hivatal eddig el nem költött költségvetési keretét lakosság arányában felosztják és úgy költik 

el. 

 

Ezt követően Bíróné Kelemen Erika a Groupama Biztosító üzletkötője ismertetett a képviselőkkel 

különböző biztosítási lehetőségeket. 

Wingendorf János felhívta a figyelmet arra, hogy az épületek villany vezetékelése elavult, 

balesetveszélyes. Hasonló veszélyt jelent a csőhálózat elöregedett volta. Ezért mindenképp 

megfontolandó a megfelelő biztosítások megkötése. 

 

Más bejelentés nem lévén a polgármester Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 

kívánva megköszönte a képviselők munkáját és az ülést bezárta. 

 

 



  

 

Wingendorf János   Gulyás Imre 

polgármester    jegyző 

 

 


