14. számú
Aldebrő község Képviselő-testülete
2016. július 12.-én megtartott nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv
Határozat száma:

Tárgya:

88/2016.(VII.12.)

Korábban megállapított első lakáshoz jutók támogatása
kifizetése
Köztéri Fitness pálya kialakítása pályázat
Sátor vásárlás
Mezőőrök benzin pénz és cafetéria juttatása
Településrendezési megbeszélés összehívása

89/2016.(VII.12.)
90/2016.(VII.12.)
91/2016.(VII.12.)
92/2016.(VII.12.)
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JEGYZŐKÖNYV
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2016. július 12.-én 17.00 órakor megtartott
rendkívüli nyílt üléséről.
Jelen vannak képviselő-testület tagjai közül: Wingendorf János polgármester, Uzelman Zoltán
alpolgármester, Birgenstok István, Bódis Béla és Hinervádli Erzsébet képviselők.
Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Gulyás Imre jegyző, Juhász Józsefné német
nemzetiségi önkormányzat elnöke, Lipkovics István társadalmi szociális bizottság elnöke
Az ülést megelőzően Tófalu Község Önkormányzat Képviselő- testületével együttes ülésre került
sor.
Wingendorf János köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülésen ötből öt képviselő jelen
van, a testület határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy aktuális feladatokról tárgyaljon a
testület.
A napirenddel a képviselők egyhangúan egyetértettek.
Napirend: 1.) Aktuális feladatok
Wingendorf János: Tudomásomra jutott, hogy az önkormányzat által a korábbi években
megállapított első lakáshoz jutók támogatása nem lett rendezve. Ezért is kértem Lipkovics Istvánt,
hogy Ő jól ismeri a történteket tájékoztasson bennünket.
Lipkovics István: Köszöntöm a képviselőket. Ez valóban úgy van ahogy a polgármester úr mondja.
Erről van rendelete Aldebrőnek. Az is igaz, hogy a jegyző többször is javasolta a hatályon kívül
helyezését, mert nem tudtunk fizetni, de az önkormányzat úgy látta ez egy jó támogatási forma és
mégsem változtattunk rajta. Volt arra is lehetőség, hogy ennek fejében például a gázcsonk bekötést
lehetett letudni. Utána néztem a kimutatásaimnak és egyeztettem Szabóné Magdikával a hivatalban
is és szerintem mindössze kettő személy van akinek van megállapított támogatás és nem lett a
kifizetés rendezve. A kifizetés elmaradásának mindig a pénzhiány volt az oka, nem más.
Bódis Béla: Annak idején nekünk is a gázcsonk megváltást tudták be ezzel, ez valóban úgy volt
ahogy Lipkovics úr elmondta.
Hinervádli Erzsébet: Felháborítónak tartom, hogy ilyen megtörténhetett. Szerintem rendezni kell a
tartozást.
Gulyás Imre: Tanúsítja a Lipkovics úr által elmondottakat. Ha a testület ezt a támogatási formát
továbbra is fenn kívánja tartani, illetve módosítani kívánja, a rendeletet akkor azt ne most tegye,
hiszen a Kormány családtámogatási csomagja okán megváltozott a jogszabályi környezet és ahhoz
igazodni kell.
Uzelman Zoltán: Én is emlékszem a történtekre, 100.000 Ft volt a támogatás. Javaslom, ha van ki
nem fizetett támogatás, azt rendezni kell. A rendeletről pedig megfelelő előkészítés után később
döntsünk.
Wingendorf János: Egyetértek alpolgármester úrral, javaslom az általa felvetettek megszavazását.
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A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete
88/2016.(VII.12.) határozata
Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete dönt
arról, hogy kifizeti a korábban megállapított lakásfenntartási
támogatásokat, illetve felülvizsgálja az erről szóló rendeletet.
Hínervádli Erzsébet: A birkatartás ügyében bekövetkezett amitől tartottam. Az Árpád út felső
részéről szóltak, hogy büdös szag érezhető. Ez azért is furcsa mert arról volt szó, hogy nyárom a
legelőn, karámban tartják az állatokat. Szerintem elegendő lenne fél évre szerződni, próbaidőre.
Juhász Józsefné: Tegnap voltam lenn a kertben és éreztem a szagot.
Wingendorf János: Ma volt benn nálam Albertzky Zoltán és elmondta, hogy a bérleménybe 3 fázisú
áramot kellene biztosítani. Márton Márton ezt 100.000 forintért csinálná meg, a szolgáltatónak
hálózatbővítésként 206.400 Ft-ot kellene fizetni. Szerintem ezt mi ne vállaljuk.
Uzelman Zoltán: Egyetértek. Ők megnézték a helyiséget és annak ismeretében jártak el. Ami
felmerült az Ő problémájuk, oldják meg Ők.
Wingendorf János tájékoztatta a képviselőket az alábbiakról:
 a Községháza felújítás nem pályázható ( erről már korábban is szólt )
 az 1956-os emlékmű pályázat 1.100.000 Ft-ot nyert, ebből 800.000 Ft Kiss István fafaragó
díja lesz
 egyeztetett a katasztrófavédelmi pályázat ügyében, konkrétumok még nincsenek
 köztéri műemlékek felújítására lehetne pályázni maximum 7 millió forint értékben, 70%-os
a támogatás maximuma ( nem volt javaslat )
 A Mária szobor restaurálására megérkezett a 3 ajánlat, erről hamarosan dönteni kell
 A Lutter fivérekkel van egy megállapodás a bolt melletti terület használatáról, itt még
egyeztetni kell a pincéről Annus nénivel az átjárásról A pincét és a területet meg lehetne
venni maximum 200.000 forintért
 lehetőség van köztéri fittnes park kialakítására – erről is volt már szó -, most a helyét is
javasolja meghatározni, mert kell a pályázathoz. Javasolja a Tarna mellett a Vörösmarty úti
részen a kialakítást.
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
89/2016.(VII.12.) sz. határozat
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arról, hogy pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által meghirdetett Nemzeti Szabadidős –
Egészségpark
Programban
való
részvételre.
Az
önkormányzat a „ Tájékoztatóban „ meghatározottak szerint
meghatározott
„C”
kategóriájú
park
létesítését
szorgalmazza.
A megvalósítás helyszínül a Vörösmarty út melletti 486/2
helyrajzi számú közparkot határozza meg.
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Felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye és a
pályázatot benyújtsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Wingendorf János polgármester
Wingendorf János: Szó volt arról, hogy a Doktor Úrnak segítünk az Egészségház udvar díszkő
burkoláshoz. Lehetőség van lapvibrátor vásárlásra – kb. 150.000 Ft – vagy kölcsönzésre. Mi a
javaslat.
Hinervdli Erzsébet: Én inkább vennék, mint bérelnék.
Wingendorf János: Lehetőség van jó minőségű 6 x12 méteres sátor vásárlására 400.000 forintért.
Javaslom éljünk ezzel a lehetőséggel.
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
90/2016.(VII.12.) sz. határozat
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arról, hogy 6 x 12 méteres sátrat vásárol 400.000 forintért.
Wingendorf János: Elmondja, hogy munkába állt az új szakember. Több munkát tud számára
biztosítani, csak az anyagköltségeket kell rendezni. Járdaépítés 200.000 forint, jegyzői iroda
felújítás 100.000 Ft. Egészségház udvar térkövezés 300.000 forint.
Wingendorf János: Elmondja, hogy amikor átvette hivatalát a pénzhiány miatt megvonta a
mezőőrök benzin pénzét és telefon pénzét és cafetériát. Most, hogy helyreállt az önkormányzat
gazdasági helyzete javasolja, hogy a két fő mezőőr kapjon havi 10.000 Ft-ot benzinre, valamint
Cafetéria juttatást, mely egyező a többi alkalmazottéval, július 1-től.
Gulyás Imre: az önkormányzat anyagi helyzete a visszamenőleges támogatást is lehetővé tenné.
Wingendorf János: Nem értek egyet a jegyzővel, marad az eredeti javaslatom.
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
91/2016.(VII.12.) sz. határozat
Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt
arról, hogy a mezőőrök részére július 1-től havi 10.000 Ft
benzin támogatást és Cafetéria juttatást biztosít.
Gulyás Imre: jól halad a településrendezési terv készítése, de felmerült a 1. számú terület – 485. és
486/1 hrsz – esetében környezeti vizsgálat szükségessége. Ez ügyben tárgyalást kell tartani,
melynek időpontja: 2016. július 27. 10. óra 30 lenne.
Wingendorf János: Javaslom értsünk egyet ezen egyeztetés összehívásával.
A javaslattal a képviselő- testület 5 igen szavazattal egyetértett.
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