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JEGYZŐKÖNYV 
 

Aldebrő Község Önkormányzata Képviselő Testület 2016. december 15.-én 13.00 órakor megtartott 

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,  

 

Wingendorf János: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy minden képviselő jelen van, az 

ülés határozatképes, azt megnyitja. Javasolja, hogy a képviselő- testület a meghívóban megküldött 

napirendeket tárgyalja. 

 

1.) 2016. évi munka áttekintése 

Ea: Wingendorf János polgármester 

 

2.) Egyebek 

 

A javaslatot a képviselő- testület egyhangúan elfogadta. 

 

1.) Napirend: 2016. évi munka áttekintése 

Ea: Wingendorf János 

 

Wingendorf János: Úgy gondolom az éves munka értékelésére ráérek jövőre. 

 

Uzelman Zoltán: Szerintem mindenki jónak értékeli. 

 

2.) Napirend: Egyebek 

 

Gulyás Imre: Többször tájékoztattam már a képviselőket az ASP rendszer bevezetésével 

kapcsolatos teendőkről. Ennek előkészítése során gyakran kapunk olyan feladatokat amelynek 

végrehajtási határideje egy- két nap, vagy akár az adott nap. A napokban a polgármesterek és a 

jegyzőnek alá kellett írni egy több tíz oldalas megállapodást a Magyar Államkincstárral. Ma 

kaptunk értesítést, hogy a megállapodást a képviselő- testületeknek is jóvá kell hagyni, erről 

korábban nem volt szó. Megjegyzem, hogy minderről törvény rendelkezik, az önkormányzat tehát 

nem tehet mást, mint mindent elfogad, amit a hatalom diktál. Javaslom, tehát, hogy a képviselő- 

testület utólag hagyja jóvá a megállapodást. 

 

Wingendorf János: Javaslom a megállapodást utólagos jóváhagyását. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

138/2016.(XII.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület jóváhagyja 

az ASP rendszer bevezetése tárgyában a Magyar 

Államkincstárral kötött együttműködési megállapodást. 
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Wingendorf János: Pályázati lehetőségekről kell beszélnünk. Az első esetében a Szent Mária és 

Nepomuki Szent János szobrok felújítására lehet pályázni. Javaslom, nyújtsunk be pályázatot. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

139/2016.(XII.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület pályázatot 

nyújt be a Szent Mária és Nepomuki Szent János szobrok 

felújítására. 

 

Wingendorf János: Ismét a mezőgazdasági gép beszerzésről. A gépbeszerzés 15%-át kell önerőként 

biztosítani. 

 

Uzelman Zoltán: Az ÁFÁ-t nekünk kell állni? 

 

Wingendorf János: Nem tudom, de most felhívom a pályázatírót és megkérdezem. A pályázatíró 

telefonon közölte, hogy az ÁFÁ-t az önkormányzat fizeti. 

 

Uzelman Zoltán: Az önerő miatt egyébként nem biztos, hogy olyan sokan tudnak majd pályázni. 

Szerintem külön szavazzunk a gépről és az utakról. 

 

Wingendorf János: Jó, akkor szavazzunk a gépbeszerzésről, a maximális 20 MFt, összeggel, 5 évig 

alkalmazunk gépkezelőt, a 15%-os önerőt biztosítjuk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal elfogadta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

140/2016.(XII.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület pályázatot 

nyújt be gépbeszerzésre a maximális 20 millió forintos 

összeggel. A 15%-os pályázati önrészt költségvetésében 

biztosítja. Meghatalmazza a polgármestert a pályázat 

benyújtására és kiírás szerint meghatározott nyilatkozatok 

megtételére. 

 

Hínervádli Erzsébet: Sokat beszéltünk már erről az út és gép pályázatról. A gépbeszerzéssel semmi 

bajom, de az utak karbantartására sokallom a 100.000 millió forintot. 

 

Wingendorf János: A Horgásztanyán a palatetőt is le kell cserélni, a vízvezeték rendszert is ki kell 

cserélni. Az utat igenis meg kell csinálni.  

 

Hínervádli Erzsébet: Amíg a tulajdonviszonyok rendezetlenek, Én nem költenék erre semmit. 

 

Bódis Béla: Szerintem is lenne a pénznek máshol is helye. 
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Wingendorf János: Akkor név szerinti szavazást fogok kérni arról, hogy ne csináljunk utat a 

Horgásztanyához. Egyébként úgy is meg lehet csinálni, hogy elkészítjük az utat ami vitathatatlanul  

az önkormányzaté és kihagyjuk a Szűcs Roland 14 méteres sávját, amit a kisajátítást követően 

befejezünk. 

Ha jól látom akkor három lehetőség álla előttünk:  1.) útépítésre nem pályázunk 

       2.) 100 millióra pályázunk 

       3.) kevesebb összegre pályázunk 

 

Hínervádli Erzsébet: Most hiába mondunk bármit is. 

 

Bódis Béla: Szerintem a pénznek máshol is  lenne helye, én most javaslom a 10 millió forintot, a 

15- 20 milliót nem. 

 

Wingendorf János: Javaslom, hogy az út karbantartásra 10 millió forintra pályázzunk. Név szerint 

kérem szavazni, ha vállaljátok. 

 

A képviselők vállalták a név szerinti szavazást. 

 

A jegyző kérdésére a képviselők az alábbi válaszokat adták: 

 

Birgenstok István:  igen 

Bódis Béla:  igen 

Hínervádli Erzsébet: igen 

Uzelman Zoltán: igen 

Wingendorf János: igen 

        

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

141/2016.(XII.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület pályázatot 

nyújt be utak karbantartására 10 millió forintos összeggel. A 

15%-os pályázati önrészt költségvetésében biztosítja. 

Meghatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és kiírás 

szerint meghatározott nyilatkozatok megtételére. 

 

Wingendorf János: Tájékoztatja a képviselőket, hogy a Kulturális Bizottság ülésén eldöntötték, 

hogy jövőre a község alapításának évfordulós ünnepségét április 30.-án tartják. 

Javaslatot vár arra, hogy a január 14.-i Disznóvágás, Borverseny február 18.-án hol legye megtartva. 

Iskola, vagy Népház? 

 

Hínervádli Erzsébet: A Disznóvágás lehet a Népházban, de előre el kell valahogy dönteni hány főt 

akarunk vendégül látni. Erre nagyon oda kell figyelni, legyen jegy és mindenki igenis jelezze előre 

részvételi szándékát. 

 

Wingendorf János: A hétvégén lesz a Karácsonyi koncert. A költsége 300.000 Ft. Ezt 3 szervezet 

biztosítja. Az Aldebrőért Alapítvány, a Német nemzetiségi Önkormányzat és a Községi 

Önkormányzat. Javaslom, ezt hagyjuk jóvá. 
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A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal jóváhagyta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

142/2016.(XII.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete a 

Karácsonyi Koncert rendezvényt 100.000 forinttal támogatja. 

 

Uzelman Zoltán: Megszavaztam, de a jövőben jó lenne ha előre tájékoztatnának bennünket és nem 

kész tények elé álítanának. 

 

Wingendorf János: A Német Nemzetiségi Önkormányzat, mint itt is elhangzott pályázni fog 

rendezvény és hagyományőrző, nyelvi tábor megrendezésére. Ennél előnyt jelent, hogy az 

önkormányzat együttműködési megállapodással támogatja az elképzelést. Javaslom, támogassuk. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal jóváhagyta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

143/2016.(XII.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatát rendezvény és 

tábor megtartására. 

Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. 

 

Wingendorf János: Megkaptuk a meghívást az Idősek Klubja Karácsonyi ünnepségére. Javaslom, 

ajándékcsomaggal támogassuk a rendezvényt. 

 

A javaslatot a képviselő- testület 5 igen szavazattal jóváhagyta. 

 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testület 

144/2016.(XII.15.) határozata 

Aldebrő Község Önkormányzat Képviselő- testülete 

ajándékcsomaggal támogatja az Idősek Klubja Karácsonyi 

ünnepségét. 

 

Wingendorf János: Elmondja, hogy megkereste Bíróné Kelemen Ildikó biztosítási ügynök. Valóban 

jó lenne a biztosításokat megkötni a közös intézményekre, így az Egészségházra is. Tófalu 

polgármestere ígérte, hogy intézi olcsón, de nem történt semmi. Ezzel jövőre mindenképpen 

foglalkozni kell. 

 

Hínervádli Erzsébet: Mi lett a Vörösmarty úti házzal? 

 

Wingendorf János: A testületi döntésnek megfelelően bérbe lett adva, havi 30.000 Ft bérleti díjért. 

Ha a bérlő ciklus végéig megveszi, akkor a befizetett bérleti díj betudódik a 3 millió forintos 

vételárba. A jegyző úr elkészítette a bérleti szerződést, a bérlőt Csuvara Cintiának hívják, 

Kápolnáról költöznek át. Több évig az USA-ban éltek nem sokat tudunk róluk. 

 

Bódis Béla: Feldebrőn egy rendes családnak leégett a háza, nekik is jól jött volna ez a lehetőség. 
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