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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2016. április 26-án 16.00 órakor megtartott 

nyílt üléséről. 

 

 ( Az ülésre a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttes ülésen került sor.) 

 

Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Uzelman Zoltán 

alpolgármester, Birgenstok István, Hinervádli Erzsébet képviselők.  

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Juhász Józsefné német 

nemzetiségi önkormányzat elnöke,  

 

Wingendorf János köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen ötből négy képviselő 

jelen van, a testület határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a testület a meghívóban 

megküldött napirendeket tárgyalja. 

 

1.) Beszámoló a településen folyó gyermekvédelmi munkáról 

Előadók: Mezey Anita gyermekjóléti szolgálat családgondozó, Szabóné Tolnai Magdolna 

hatósági ügyintéző és Gulyás Imre jegyző a közös önkormányzati hivatal részéről 

 

2.) Majális és egyéb községi programok megvitatása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

3.) Tájékoztató önkormányzati pályázatok előkészítésének helyzetéről 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

4.) Egyebek 

4.1. Gazdálkodási helyzetről tájékoztatás 

4.2. Szociális intézményi térítési díjról állásfoglalás 

4.3. Döntés a Tarnamenti Területfejlesztési Kistérségi Társulás megszüntetéséről 

 

A napirendi javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

1.) Napirend:  Beszámoló a településen folyó gyermekvédelmi munkáról 

Előadók: Mezey Anita gyermekjóléti szolgálat családgondozó, Szabóné Tolnai 

Magdolna hatósági ügyintéző és Gulyás Imre jegyző a közös önkormányzati hivatal 

részéről 

 

 

Gulyás Imre: bejelenti, hogy Mezey Anita gyermekének betegsége miatt nem tudott eljönni, 

Szabóné helyett pedig Ő válaszol a felmerülő kérdésekre. A gyermekjóléti szolgálat beszámolója 

egyébként nagyon részletes és szakszerű. Továbbra is változatlan az a jó helyzet, ami azt jelenti, 

hogy Aldebrőn nagyon kevés, mondhatni nincs intézkedést igénylő gyámügyi probléma. Ami 

jelentkezik az egyes gyermekek magatartásbeli hiányosságaiból adódik, melyet együttműködve a 

szolgálat, az iskola és hivatal, kezelni tudunk. Polgármester úrral részt vettünk az éves 

gyermekvédelmi megbeszélésen, lényegében ott is ez hangzott el. Amennyiben olyan kérdés 

merülne fel a gyermekjóléti szolgálat felé, melyre nem tudok választ adni, úgy azt a kérdező 15 

napon belül írásban megkapja. 
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Wingendorf János: Nálunk még valóban jó a helyzet. A múltkor volt verekedés az iskolában, de 

azok is Feldebrőiek voltak. Javaslom a beszámoló elfogadását. 

 

A beszámolót a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

49/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a 2015. évi gyermekvédelmi munkáról készített 

beszámolót. 

( Beszámoló és statisztikák, jegyzőkönyvhöz mellékelve. ) 

 

2.) Napirend: Majális és egyéb községi programok megvitatása 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Pék Erika vállalta a Majális megszervezését. Javaslom, hogy 500 Ft támogató 

jegy legyen, és ennek ellenében adják az ételt, akik főznek. 

 

Hinervádli Erzsébet: hogyan foglalkoztatjuk azokat, akik a rendezvényeken közreműködnek? 

 

Gulyás Imre: Ők nem az önkormányzat, hanem a Nemzeti Kulturális Intézet munkatársai. 

Feladataikat az önkormányzatok által biztosított helyen látják el. Kapnak feladatot az Intézettől is, 

de döntő teendőjük a helyi közösségi kulturális élet szervezése. 

 

Hinervádli Erzsébet: Kérem, hogy rendezvények előtt és után gondoskodjanak, akár közmunkások 

bevonásával a helyiségek  - különösen a mosdók – tisztán tartásáról. Higgyétek el nagyon fontos. 

Legyen tiszta törölköző, WC papír. Én igenis igényes vagyok erre, s ha az ide érkezők nem ezt 

tapasztalják, meg lesz rólunk a véleményük. 

 

Wingendorf János: Legutóbb pénteken igenis takarítottak, de a Klubosoknak este még volt egy 

rendezvényük. Erre a jövőben oda kell figyelni. 

 

Uzelman Zoltán: Egyetértek Erzsébettel, fontosnak tartom, hogy a rendezvények után is meg legyen 

a takarítás. 

 

Wingendorf János jó, akkor ezt megbeszéltük. Javaslom, hogy Gyermeknapra – mely az iskolában 

lesz – adjunk 10.000 Ft-ot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

50/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete az 

iskolai Gyermeknapi rendezvényt 10.000 Ft-al támogatja. 

 

3.) Napirend: Tájékoztató önkormányzati pályázatok előkészítésének helyzetéről 

Előadó: Wingendorf János polgármester 

 

Wingendorf János: Jönnek és felmérik a Községházát, energiatakarékossági szempontból. Sor 

kerülhet a nyílászárók cseréjére. Az Egészségházi kazánt is ki kellene cserélni. 
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Juhász Józsefné: A kialakítandó műhelyet össze kellene kapcsolni a Községháza felújítással. 

 

4.) Napirend: Egyebek 

 

Wingendorf János: Dr. Barabás Miklós 500.000 forintért venne térkövet. Mi megcsinálnánk a 

térkövezést és Ő 2 évig nem fizetne lakbért. 

 

Uzelman Zoltán: A lerakás legalább annyiba kerül, mint a térkő. 

Wingendorf János: A Tófaluiaknak felajánlotta, de azt mondták nincs emberük. 

 

Uzelman Zoltán: Ha mi megcsináljuk, az értékét a Konyha elszámolásnál kompenzáljuk. 

 

Birgenstok István: A doktor úr, kinek fizeti a bérleti díjat. 

 

Wingendorf János: Aldebrőnek, de elszámolunk Tófaluval. Javaslom, vállaljuk a térkő lerakását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

51/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

támogatja Dr. Barabás Miklós háziorvos azon kérését, 

hogy az általa megvásárolandó 500.000 Ft értékű térkő 

lerakását az Egészségház udvarán lerakja. A háziorvos az 

általa vásárolt térkő árát a bérleti díjban letudhatja. Az 

önkormányzat által végzett munka értékét Tófalu felé 

elszámolja. 

 

Wingendorf János: Katika elkészítette a gazdálkodási helyzetről a tájékoztatót. Pocsok Katalin 

rendezési terv készítőnek ez évben utaljuk az 1,2 MFt-ot. Ha nincs kérdés menjünk tovább. 

 

Wingendorf János: Kál Nagyközség elfogadta a Tarna menti Szociális Mikrotársulás intézményeire 

vonatkozóan az intézményi térítési díjakra vonatkozó rendeletét. Ha Aldebrő esetében ezt magasnak 

tartjuk, dönthetünk arról, hogy egy részét az önkormányzat átvállalja és így a gondozott személyi 

térítési díja alacsonyabb lesz. Nem látok erre okot, javaslom fogadjuk el a rendeletben 

meghatározott díjakat. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

52/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

elfogadja a Kál Nagyközség Önkormányzata által Aldebrő 

vonatkozásában meghatározott intézményi térítési díjakat. 

 

Gulyás Imre: Ismerteti, hogy a Tarna menti Kistérségi Területfejlesztési Társulás ügyében 

egyeztetett minden érintett polgármesterrel. Tavaly volt egy személyes megbeszélés is Aldebrőn 

erről. Akkor az volt a vélemény, hogy nem szűnjön meg, hátha sikerül értelmes célt találni neki. 

Felmerült, hogy Kápolna átveszi a gesztorságot. Az eltelt évben semmi nem történt. A Tarna menti 
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kerékpárút esetében sem kapott semmilyen szerepet, a kormányzat a konzorciumi együttműködést 

favorizálja. Így jelenleg nincs értelme fenntartani. 

 

Wingendorf János: Egyetértek, javaslom kezdeményezzük a megszüntetését, illetve jelentsük be, 

hogy Aldebrő kilép a társulásból. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

53/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

kezdeményezi a Tarna menti Kistérségi Területfejlesztési 

Társulás megszüntetését, illetve dönt arról, hogy kilép a 

társulásból. 

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy Kakuk József falugazda néhány héttel korábban kaphassa meg 

ez évben esedékes jubileumi jutalmát, mert így még a gyermekkedvezményt igénybe tudja venni. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

54/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

hozzájárul ahhoz, hogy Kakuk József falugazda az ez 

évben esedékes jubileumi jutalmát a tényleges 

esedékességnél korábbi időpontban felvegye. 

 

Wingendorf János: Az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet kéréssel fordult az önkormányzathoz, 

hogy vágjuk le az üresen álló épületük előtt a füvet ezért készek fizetni is. Telefonon is egyeztettem 

és javaslom, hogy 6500 Ft + ÁFA-ért vállaljuk el a fűnyírást. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

55/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete eleget 

tesz az Eger és Vidéke Takarékszövetkezet kérésének és 

6.500 Ft + ÁFA összegért lenyírja az üresen álló épületük 

előtt a füvet. 

 

Wingendorf János: Megkeresett az E On gázszolgáltató, hogy váltsunk szolgáltatót. Ezt nem 

javaslom. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
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Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

56/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy nem vált gázszolgáltatót. 

 

Wingendorf János: Ismerteti a STRABAG cég ajánlatát a Vár út felújítására. 

 

Birgenstok István: Javaslom, kérjünk másoktól is ajánlatot.  

( Ebben maradtak.) 

 

Wingendorf János: Foglalkoznunk kell a Horgásztanya tulajdonrész megvásárlással. Kérem a 

jegyző urat tájékoztassa a testületet a tulajdoni kérdésekről. 

 

Gulyás Imre: Az épület 1/3-1/3-1/3-ad arányban Aldebrő, Tófalu és a Sporthorgász Egyesület 

tulajdona. A Horgásztavak körüli földterület Aldebrő és Sporthorgász Egyesület tulajdona. 

 

Uzelman Zoltán: Egyezzünk meg akkor először a horgászokkal. 

 

Wingendorf János: Jobb lenne először Tófaluval, a horgászok közül sokan helyiek, velük talán 

könnyebb lesz. Határozzunk meg egy maximum ajánlati árat. Javaslom a 600.000 Ft-ot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testületének 

57/2016.(IV.26.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt 

arról, hogy a Horgásztanya esetében a Tófalui 

tulajdonrészre teendő vételi ár maximális összege: 

600.000 Ft. 

 

Uzelman Zoltán: Ismerteti, hogy autóbusz menetrendi egyeztetésen vett részt Egerben. Javasolta, 

hogy 15.45. órai és és a 19.00 órai autóbuszok jöjjenek el Aldebrőik. Nem nagyon bízik benne, 

hogy ebből lesz is valami. 

 

Uzalman Zoltán: Elmondja, hogy Papp Andrea egy 2800 m
2 

 kertért 2,5 MFt-ot kér, ez annyira 

irreális, hogy tárgyalni is kár róla. 

 

Wingendorf János: Elmondja, hogy megkereste Varga Attila, ki a Posta épületének tulajdonosa. 

Eladná az épületet az önkormányzatnak. Az ingatlanon tartozás van, lehetne átvállalással is 

kombinálni a vételt. Erről még egyeztetni kíván és az épületet is meg kellene nézni a képviselőknek. 

 

Wingendorf János: A múltkor döntöttünk 1956-os emlékmű felújítására pályázatról. Most meg kell 

határoznunk a felállítás helyét. Veres Tündével egyeztetve, javaslom, hogy az emlékmű a 237 

helyrajzi számú ingatlanon kerüljön felállatásra. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 4 igen szavazattal elfogadta. 
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