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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült: Aldebrő község Képviselőt-estületének 2014. április 1.-én megtartott rendkívüli nyílt 

üléséről. 

 

Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Farkas László Márton polgármester, Gyetvai 

Árpád alpolgármester, Inklovics László, Wingendorf János képviselők. 

Távolmaradását polgármesternek telefonon jelezte: Uzelman Zoltán képviselő  

 

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Szilvási Dénes közbeszerzési szakértő, Gulyás Imre jegyző 

 

A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülést 

megnyitja. Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok tárgyalását, ezzel a képviselő-

testület egyhangúan egyetértett.  

 

 

NAPIREND 

 

1.) Az Egészségház közbeszerzési eljárása során benyújtott ajánlatok értékelése, 

döntés a kivitelezőről 

Ea: Dr. Szilvási Dénes közbeszerzési szakértő, Gulyás Imre jegyző 

 

Farkas László Márton elmondja, hogy a közbeszerzési törvényben, illetve az önkormányzat 

közbeszerzési szabályzatában foglaltak szerint a mai napon ülésezett a közbeszerzési 

bizottság. A bizottság korábban megválasztott tagjai: Gulyás Imre jegyző jogi kérdések 

tekintetében, Lipkovics Lászlóné, pénzügyi kérdések vonatkozásában, Dr. Szilvási Dénes 

közbeszerzési szakértőként és Kupai Imre technológiai, kivitelezési, beruházási szakértőként. 

Szabályzatunk értelmében a bizottság javaslata alapján a képviselő- testület hozza meg a 

végső döntést és kivitelező személyének kiválasztásával zárja a közbeszerzési eljárást. 

Mindezek után átadom a szót dr .Szilvási Dénes Úrnak. 

 

Dr. Szilvási Dénes köszönti a képviselőket. Elmondja, hogy megbízatása ne csak a bizottsági 

munkára szól, hanem a közbeszerzési eljárás teljes körű bonyolítására. A kivitelező 

kiválasztását követően közreműködik a szerződéskötésben is. A közzétételi felhívásra két 

ajánlat érkezett, MÁTRIX- ÉPÍTŐ Kft. Eger, Trinitárius u. 2. és az Építész Duó Kft. 

Bélapátfalva, IV. Béla út. 1.. 

Mindkét pályázó vonatkozásában hiánypótlási felhívás kibocsátására került sor. A felhívásnak 

csak MÁTRIX-ÉPÍTŐ Kft. tett eleget, így az Ő pályázata érvényes. Az Építész- Duó Kft. 

pályázata ezáltal érvénytelen. A közbeszerzési törvény 74.§.-a értelmében a képviselő- 

testületnek mindkét pályázó vonatkozásában döntést kell hozni. A közbeszerzési bizottság 

döntése alapján javasolja a MÁTRIX-ÉPÍTŐ Kft. pályázatát érvényesnek és győztesnek 

nyilvánítani, míg az Építész- Duó Kft. pályázatát érvénytelennek nyilvánítani. 

Farkas László Márton kérdezi van-e kérdés, hozzászólás. ( Nem volt ). 

 

Akkor ne húzzuk az időt, szavazásra teszem a javaslatot, aki az előterjesztett javaslattal 

egyetért, szavazzon. 

 

Az előterjesztést a képviselő- testület 3 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

(Wingendorf János kérte a jegyzőkönyvben írásban rögzíteni, hogy Ő tartózkodott a 

szavazáskor) 



 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

10/2014.(IV.1.) számú határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete az „ 

Aldebrő- ÉMOP-4.1.1/A.-12-2013-002, az aldebrői 

egészségház korszerűsítése- 2012” közbeszerzési pályázat 

vonatkozásában a közbeszerzési bizottság javaslata alapján 

megállapítja, hogy a MÁTRIX- ÉPÍTŐ Kft. 3300 Eger, 

Trinitárius út. 2. ajánlata érvényes és a legjobb  ajánlat, a 

közbeszerzési eljárás győztesének nyilvánítja. 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

11/2014.(IV.1.) számú határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete az „ 

Aldebrő- ÉMOP-4.1.1/A.-12-2013-002, az aldebrői 

egészségház korszerűsítése- 2012” közbeszerzési pályázat 

vonatkozásában a közbeszerzési bizottság javaslata alapján 

megállítja, hogy az Építész- Duó Kft. 3346 Bélapátfalva IV. 

Béla út. 1. ajánlata érvénytelen, mert a hiánypótlási 

felhívásnak nem tett eleget. 

 

Farkas László Márton ismerteti, hogy 11 nap elteltével lehet szerződést kötni. Az orvosi 

rendelő a Gondozási Központba kerül át, ott minden feltétel adott. Ott kap helye a védőnői 

ellátás is amíg a felújítás tart. Erről egyeztetett a háziorvossal és védőnővel, az ÁNTSZ 

engedélyezés folyamatban van. Más a helyzet a fogorvosi ellátással, itt átmenetileg 

helyettesítéssel lesz megoldva az ellátás. Erről Dr. Estók Bertalan Úr fog kellő időben 

megállapodást kötni. Amíg a munkálatok engedik az eredeti helyszínem lesz fogászati 

rendelés. A helyettesítő orvos valószínűleg Dr. Pápai Sándor lesz. 

A beruházás szállítói finanszírozású, így hitelt felvennie nem kell.  

 

 

2. ) Beszámoló a 2013. évi és az áthúzódó mezőgazdasági és téli start 

munkaprogramról és az egyéb közfoglalkoztatásról 

Ea: Farkas László Márton polgármester, Kakuk József falugazda 

 

Farkas László Márton  ismerteti, hogy bár rövidek voltak a jelentkezési határidők és 

bürokratikus az eljárás, menet közben változtak a feltételek, sikerült tartalmas programot 

összeállítani. A munkások is megfelelően álltak a munkavégzéshez. Sikerült érték teremtő 

munkát biztosítani. A munkaprogram megvalósítását ellenőrizte a Megyei Munkaügyi Hivatal 

és Belügyminisztérium is. Konkrét foglalkoztatással kifogásuk nem volt, a dolgozók 

munkaköri leírását kellett pótolni. Az átlag összes létszám 16 fő volt. A mezőgazdasági 

termékeket a közös konyhán használták fel. Két közintézmény fűtését aprítékkal biztosították. 

Jelentős munkát végeztek az Iskolában, parkettát csiszoltak fel. 

Gyetvai Árpád  kérdezi, hogy az Iskola esetében van-e szerződésünk? 

Farkas László Márton válaszában elmondja, hogy nem készült szerződés, de Kakuk József 

listát vezet az elvégzett munkákról. Attól, hogy állami kezelésbe került az iskola, az 

önkormányzat továbbra is magáénak érzi, hiszen a mi gyerekeink járnak oda. 

Gulyás Imre elmondja, hogy több településen is van tapasztalata a közmunkákkal 

kapcsolatban és úgy látja, hogy Kakuk József nagyon jól összefogja, irányítja, szervezi és 

ellenőrzi ezt a munkát. Az is igaz, hogy jó hozzáállású emberekkel kell dolgoznia, de sok 

múlik az Ő személyén is. 



 

Kakuk József szerint is szerencsés helyzetben van Aldebrő, mert használható embereket lehet 

foglalkoztatni. Több szakmával rendelkeznek, így olyan munkákat is el tudnak végezni, 

melyért egyébként  sokat kellene fizetni, például a parkettázás. 

Farkas László Márton a további elképzelésekkel kapcsolatban közli, hogy 6 fő van beadva 

óvodai játszótér kialakítására, ezt már elfogadták, de szerződéskötés még nincs. 

Meghosszabbodik a mezőgazdasági START program 5 fővel 2015. február 28-ig, itt már 

szerződés is van. Folytatni kell a kazán programot is. Ez évben s átlagban 16-17 fő dolgozik 

november végéig. 

A munkások körében a múlt héten anonim kérdőíves felmérés volt. Az adott válaszok alapján 

is látszik, hogy az emberek szívesebben dolgoznak és nem csak a segélyt várják. A fő cél, 

hogy értelmes, értékteremtő munkát tudjon adni az önkormányzat. Így olyan dolgokat is meg 

tudunk valósítani melyre egyébként nem lenne pénz. Véleménye szerint egyébként a 

karbantartás is ilyen munka, bár hivatalosan nem veszik ennek. 

Más kérdés, hozzászólás nem volt. 

Farkas László Márton, javaslom fogadjuk el a beszámolót és fejezzük ki köszönetünket és 

elismerésünket Kakuk Józsefnek a munkaszervezésért. 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

12/2014.(IV.1.) számú határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

elfogadja a polgármester és a falugazda beszámolóját a 2013. 

évi és az áthúzódó mezőgazdasági és téli start 

munkaprogramról és az egyéb közfoglalkoztatásról. 

Elismerését és köszönetét fejezi ki Kakuk József falugazda 

részére a munkaszervezéséért.  

 

3. ) Időszerű feladatok 

3.1.) Takarékszövetkezeti Kirendeltség bezárás 

Farkas László Márton tájékoztatja a testületet, hogy március 31.-én bezárt a helyi 

kirendeltség. Most már nem titok, hogy tárgyalásokat folytattam a Gyöngyösi és Füzesabonyi 

takarékszövetkezettel. Ebbe bevontam Herman István és Horváth László országgyűlési 

képviselő urakat is akik támogattak bennünket. Eger egyébként tett arra utalást, hogy ha 

javulnak gazdasági lehetőségeik, megfontolják az úja nyitást. Gyöngyös és Füzesabony 

esetében a megváltozott takarékszövetkezeti pénzintézeti törvény alapján az érintetteknek 

meg kell kérniük az MFB engedélyét. Jelen helyzetben ezt nem az engedélyt a fióknyitásra 

nem kapták meg. Az adóbefizetés csekken postán történik. A szemétszállítási díjat majd a 

községházán lehet személyesen befizetni. A terminál használatán könnyítettek. Egyedül a 

bérfizetés esetén van probléma, pénzt kivenni Feldebrőre kell menni. Ekkor biztonsági 

segítséget nyújtanak a mezőőrök. 

 

3.2.) Pótkocsi vásárlás 

Farkas László Márton ismerteti, hogy a jelenlegi pótkocsi műszaki állapota miatt már nem 

vizsgáztatható. Az apríték szállításához most is szükség lenne egy megfelelő műszaki állapotú 

pótkocsira. Az interneten lehet látni jó lehetőségetek.  

Arra kér felhatalmazást, hogy egy nem drága, átalakítással megfelelő műszaki állapotba 

hozható pótkocsi vásároljon.  

A kérést a képviselő- testület 4 igen szavazattal támogatta. 

 

 

 



 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

13/2014.(IV.1.) számú határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy tegyen lépéseket egy 

megfelelő műszaki állapotú, árban megfelelő pótkocsi 

megvásárlására. 

 

3.3.) Vadvirág Népdalkör támogatása 

Farkas László Márton elmondja, hogy a Vadvirág Népdalkör képviseletében megkereste 

Lipkovics Györgyné, aki elmondta, hogy egységes ruhát kívánnak csináltatni. Ehhez 

ruhaanyag vásárlásához kérik az önkormányzat segítségét. Mindenki ismeri tevékenységüket, 

minden települési rendezvényen lehet rájuk számítani, máshová is elviszik a település jó hírét. 

Javaslom, hogy 100 ezer forinttal támogassuk őket. 

(Kérdés, hozzászólás nem volt.) 

A javaslattal a képviselő- testület 4 igen szavazattal egyetértett. 

 

 Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

14/2014.(IV.1.) számú határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 100.000 

Ft támogatást nyújt az Aldebrői Vadvirág Népdalkörnek 

ruhaanyag vásárlására. 

 

3.4.) Egészségház felújítás pályázat keretében gép- műszer beszerzés 

Farkas László Márton közli hogy az Egészségház felújítása pályázat keretében gép- műszer 

beszerzésre is sor kerül. A forgalmazó Agrimed cég azonnali fizetés ellenében szállít csak. A 

pályázatot ellenőrző és bonyolító MAG Zrt. két hónapos átfutással tud csak fizetni. Most van 

lehetőség arra, hogy Tófaluval megelőlegezzenek 1,2 – 1,2 MFt-ot. Így hitelt nem kell 

felvenni. Kerek József polgármesterrel erről egyeztetett, s részéről is rendben van az ügylet. 

 

3.5.) Útfelújítási terv felülvizsgálata 

Farkas László Márton emlékeztet rá, hogy már korábban is kifejtette, hogy a szennyvíz 

beruházás során megrongálódott utak helyreállítása teljes körűen még nem történt meg. 

Várható, hogy ennek anyagi fedezete a Társulásnál rendelkezésre áll majd. Célszerűnek látja 

az utak állapotának felmérését és az útfelújítási terv felülvizsgálatát.  

Felhatalmazást kér arra, hogy ezt megtehesse, melynek keretében árajánlatokat is beszerezne. 

( Kérdés, hozzászólás nem volt. ) 

Az előterjesztést a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta 

 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testületének 

15/2014.(IV.1.) számú határozata 

Aldebrő község Önkormányzati Képviselő- testülete 

felhatalmazza a polgármestert az útfelújítási terv 

felülvizsgálatára és arra, hogy a szükséges utak, útszakaszok 

felülvizsgálata tárgyában árajánlatokat kérjen. 

 

3.6.) Szennyvíz beruházás, önkormányzati bekötések 

Farkas László Márton elmondja, hogy az önkormányzat az ivó- és csatorna pályázaton nyert 3 

millió forintot átadta a Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek. Puhl Zoltán Füzesabonyi Üzemegység 

vezetővel ennek ismeretében abban állapodtak meg, hogy a Vízmű térítésmentesen építi ki az 

önkormányzati intézmények szennyvíz rákötését a hálózatra.  



 

 


